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 خوانندگان ارجمند،
دهندگان اصليِ    ترين نويسندگان، شعرا، سردبيران، مترجمين و شكل        در اين شماره با يكي از بزرگ       

ي   ويليام اُلد، بدون شك متبحرترين شاعر زنده       :  شويم  زبان شعر  جديد در دنياي اسپرانتو آشنا مي          
ي ادبي نوبل است، در طول بيش از پنجاه            وي كه امسال نيز نامزد دريافت جايزه      .  زبان اسپرانتو است  

آيا ”مسلماً پاسخ اُلد به اين سؤال كه         .  سال اخير، بيش از پنجاه كتاب به زبان اسپرانتو نگاشته است            
است، هر چند كه انگليسي زبان رسميِ        “  اسپرانتو”،  “المللي است يا اسپرانتو؟     زبان انگليسي زبان بين   

زبانان در    اما متأسفانه بسياري از غيرانگليسي     .  كشور متبوع وي است و او تسلط كامل بر آن دارد             
زبان كشور ايشان است، نه       كنند كه نه      را انتخاب مي  “  انگليسي”سراسر جهان در پاسخ به اين سؤال،         

اند به آن تسلط پيدا كنند و احتماال هم براي مدتي كوتاه يا طوالني توسط اين زبان تحت                    ايشان توانسته 
اكنون نيز از عوارضِ فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعيِ آن،            اند و هم    اشغال و استعمار قرار داشته    

حاميانِ زبان بريتانياي كبير و اياالت        :  گونه افراد كم نيستند      در كشور ما نيز اين     .  نصيب نيستند   بي
“ ي زبان   حقوق بشر در حيطه    ”ويژه به مطلب جالبِ        در اين مورد، توجه شما را به        (ي آمريكا     متحده
).كنيم  است، جلب مي     UEAتي، پرزيدنت كنونيِ سازمان جهاني اسپرانتو       ي دكتر رناتو كورسه     نوشته
 

 :كند زودي منتشر مي نشر آرويج به

 ترين زبان دنيا آسان
 المللي اسپرانتو آموزش زبان بين

 احمدرضا ممدوحي: تاليف
اسپرانتو زبانـي  .  ترين زبان دنيا ـ زبان اسپرانتو ـ را از الفباي آن تا سطح عالي بياموزيد توانيد آسان كمك اين كتاب مي به

المللي و بسيار غني و قوي است كه يونسكو نيز بارها آن را مورد تاييد خود قرار داده و وارد ساختن آن را در مدارس و  بين
آثار ادبي زيادي تاكنون به شيوائي تمام به زبان اسپرانتو تـرجـمـه    .  هاي كشورهاي عضو خود توصيه كرده است دانشگاه

 .از ان جمله است... بسياري از رباعيات خيام، شاهكارهاي شكسپير، گوته، تالكين، و . شده است
توان آن را حتي بدون معلم و كالس نيز فرا گرفت و در  اسپرانتو زباني است بسيار منطقي و بدون استثنا، به اين دليل مي

هاي موجود ديگـر،   ظرف مدت نسبتاً كوتاهي، تسلط خوبي بر آن پيدا كرد، چيزي كه پس از ساليان طوالني اموزش زبان
هاي راديويي، و    ها، مجالت و ايستگاه توان از منابع فراوان آن، چه در دنياي كتاب با فراگيري اين زبان، مي.  ميسر نيست

 .چه در جهان كامپيوترها و اينترنت، برخوردار گرديد
 :ها و مطالب متنوعي، از جمله موارد زير است نگاشته شده است، حاوي بخش -صورت خودآموز و چه در كالس  چه به -اين كتاب كه به منظور آموزش زبان اسپرانتو 

آموزش درس به درس زبان اسپرانتو با استفاده از تصاوير در سه سطح مقدماتي، متوسطه و پيشرفته 
هاي فراوان مرجع دستور زبان اسپرانتو به فارسي همراه با مثال 
ي اسپرانتو به فارسي نامه واژه/ي فارسي به اسپرانتو نامه وازه 
هاي رايگان ها و برنامه معرفي منابع اسپرانتو در كامپيوترها و اينترنت، از جمله مجالت، كتاب 
ها و جهانگردي نكاتي درباره مزايا و امكانات استفاده از زبان اسپرانتو در مسافرت 
المللي اسپرانتو در جهان آدرس و مشخصات مراكز گوناگون بين 
ها و راديوهاي اسپرانتو در سراسر دنيا معرفي مجالت، كتاب 
اي از كشورهاي گوناگون نگاري به زبان اسپرانتو و چگونگي يافتن دوستان مكاتبه اطالعاتي در مورد نامه 
معرفي ادبيات اسپرانتو همراه با نقل قطعاتي از آثار ادبي و اشعار نمونه 
فارسي به زبان اسپرانتو -قديم و جديد -ي برخي از اشعار  ي ترجمه ارائه 
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 .است ي اسپرانتو، راه حل مشكل زبان بين المللي پديدهمطلب زير برگرفته از كتاب 

 .اين كتاب كه ترجمه و تاليف احمدرضا ممدوحي است هم اكنون در دست انتشار است

 ي ويليام اُلد درباره
  ي اسپرانتو پديدهي كتاب  نويسنده 

ي    ترين مترجم، نويسنده و شاعر زنـده    ، بزرگ1ويليام اُلد
دنياي اسپرانتو، به پاسِ آثار بسيار ارزشمند و فراوانـي كـه در       
طول بيش از نيم قرن، به زبان اسپرانتو نگاشته است، در سـال    

اُلد نامـزد  .  2ادبي نوبل شد  ي نامزد دريافت جايزه 2000و  1999
وي كـتـاب       . نيز شده اسـت    2005دريافت اين جايزه در سال 

ي متن كامل آن در كـتـاب           كه ترجمه –را  ي اسپرانتو پديده
و   مناسبت صدمين سال تولد زبان اسپرانتو به –حاضر آمده است 

زبان اسـپـرانـتـو      هاي ملي دنيا، به منظور ترجمه شدن به زبان به
 .تأليف كرد

 ي   اين نويسنده، شاعر، مترجم و سردبير چنديـن مـجلـه     
انگلسـتـان،    3كنتدر شهر  1924وزين جهان اسپرانتو، در سال 
با زبـانِ  )  در سيزده سالگي(   1937چشم به دنيا گشود و در سال 

 1947از سـال        . اسپرانتو آشنا شد و شروع به فراگيري آن كرد
هاي ادبيِ اُلد در دنياي اسپرانتو آغاز گشت و تا كنون كه  فعاليت
 .سال سن دارد، ادامه يافته است 80بالغ بر 

هاي ارزشمند، گونـاگـون و      وي، عالوه بر تأليف و ترجمه
از   -شـود       مـي   ها اشاره كه در اين جا به برخي از آن  -فراوان 

را نيز بر  4فرهنگستان اسپرانتورياست  1983تا سال  1979سال 
 .عهده داشته است

است، از جـملـه     آثار او كه بالغ بر پنجاه كتاب  ي مجموعه
 :ها است شامل اين كتاب

نـژاد  ي حماسـي     هشت كتاب شعر، از جمله منظومه)  1(  
هـاي     كه از شـاهـكـار      1956سروده شده در سال  5كودك

، حاصـل  سرزمين بياست و با   بديل ادبيات اصيل اسپرانتو بي
 . 6قابلِ مقايسه است) 1888-1965(شاهكار تي اس اليوت 

هـاي   بالغ بر بيست اثر ترجمه شده به اسپرانتو از زبان)   2( 
انگليسي، اسكاتلندي و سوئدي، از جمله رباعيات حكيم عمر 

انگليسي پروفسور ادوارد فيتزجرالد، غزليات   ي خيام از نسخه

 7حافظ و آثاري از ويليام شكسپير، اسكار وايلد، هري هريسن
 .1995اثر تالكين در سال  8ها ارباب حلقهو كتاب 

 :آموزش زبان اسپرانتو ي چهار كتاب در زمينه) 3( 
9رهيافتي نو: اسپرانتو 
10هايي در جهت تسلط كامل گام 
11ي آموزشيِ اسپرانتو  نخستين دوره 
12!ترجمه كنيد 

ي مـقـاالت، سـه           چنين داراي هفت مجموعـه  وي هم
سـه    ي   ادبي است و در تـهـيـه     ي آواز و پنج گزيده  ي مجموعه
 .سزايي داشته است ادبي ديگر نيز نقش به ي گزيده

ي آُلد در مورد سردبيري مجالت اسپرانتو زبان بـه   كارنامه
 :شرح زير است

 1949از سال  13اسپرانتو در اسكاتلندي  ِ مجله سردبيري  -1
 1955تا سال 

سـازمـان   ِ    ارگان رسمي، 14اسپرانتوي  ِ مجله سردبيري  -  2
كه داراي روابط رسمي با سازمـان  (   15ِ اسپرانتو جهاني

تـا سـال        1955از سال )  استيونسكو ملل متحد و 
 1962تا  1961و  1958

تـا     1962از سال  16فرهنگ جهاني  ِ مجله سردبيري  -  3
 1963سال 

تـا     1968از سال    17منشور شمالي  ِ مجله سردبيري  -  4
 1972سال 

 ترجمه ويليام الد -ها  سه گانه ارباب حلقه
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اسـپـرانـتـودانِ     ي  ِ مجله سردبيري  -5
تا بـه     1973از سال  18بريتانيايي

 امروز
از سال  19چشمهي  ِ مجله سردبيري  -6

 تا به امروز 1980

 
 ي شخصيِ اُلد خانه اهداي كتاب

سالگي خود  80ي  اكنون در آستانه آقاي ويليام اُلد، كه هم
فرد خود را، در    ي با ارزش و منحصر به خانه برد، كتاب سر مي به

وي در طول .  ي ملي اسكاتلند اهدا كرد خانه به كتاب 2001سال 
هاي اسپرانتو را    ي بسيار نفيسي از كتاب عمر پرثمرش مجموعه

ي منزل خود گردآوري كرده بود، و شـايـد ايـن         خانه در كتاب
توانست به دنيـا   خانه، آخرين داراييِ معنوي او باشد كه مي كتاب

در كنار بيش از پنجاه سال از عمر خود، كه در راه    –هديه كند 
گـاوِن                         آقـاي يـان مـك       .  اسپـرانـتـو صـرف كـرده اسـت            

 )Ian McGowan (ي ملي اسكاتلـنـد، در      خانه دار كتاب ، كتاب
 :همين مناسبت برپا شده بود گفت مراسمي كه به

المللي برخوردار  اين مجموعه حقيقتاً از اهميتي بين” 
است و منبعي غني براي اسپرانتودانان زمان حاضر 

باعث افتخار ماست كـه   …آيد  شمار مي و آينده به
داري ايـن       ي ملي اسكاتلند براي نگـه  خانه كتاب

در .  …همتا انتخـاب شـده اسـت        ي بي مجموعه
حقيقت، اين مراسم فرصت خوبي نيز براي ابـراز    

هاي فراواني است كه آقاي اُلـد   قدرداني از كوشش
براي زبان اسپرانتو و اسپرانتودانان جهان انـجـام   

 “.داده است
 

 :ها پانوشت
1- William Auld 

توان به سايت اينترنتي بي بـي        مي  ادبي نوبل  ي در مورد خبر نامزد شدن اُلد براي جايزه  -2
 :به آدرس زير مراجعه كرد) BBC(سي 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/scotland/461498.stm Published 
on Sep. 30 1999 

3- Kent  

4- Akademio de Esperanto  

ِ زبان اسپرانتو اسـت و      فصل است، جزو برترين آثار ادبي 25اين منظومه كه مشتمل بر    -5
 :ِ مؤلف نيز به آن اضافه گرديده، به شرح زير است مشخصات چاپ سوم آن كه حواشي

AULD, William, La Infana Raso, Saarbrücken: Artur E. Iltis, 
1980, 121p., Ilus. 

 :ي پرتغالي آن نيز، به صورت دو زبانه منتشر شده است اين اثر همراه با ترجمه
AULD, William, La Infana Raso, Trad. L. H. Knoedt, 
Chapeco: Fonto, 1992, 160p., Ilus.  

، در آدرسِ اينترنتـي     )نوشتاري(و متن )  صوتي(صورت دكلمه  نخستين فصل اين منظومه، به
 :يابي است صورت رايگان قابلِ دست زير به

http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/Poezio/
infana.html  

اديـب  )  Gaston Waringhien 1901-1991(يِـن     پروفسور گاسـتون وارينـگ      -6
بزرگ اسپرانتودان فرانسوي، در نقدي كه بر اين كتاب نوشته است، آن را با اثر معروف شاعر 

ي  ، برنده)T. S. Eliot, The Waste Land(االصلِ انگليسي تي اس اليوت  آمريكايي
براي متن اين نقد ميتوان به مجله      .، مقايسه كرده است1948ي نوبل در سال  ي ادبي جايزه

 :يا آدرس اينتر نتي زير مراجعه كرد
G. Waringhien, “La Infana Raso”, La Nica Literatura Revuo, 
2/3, 116-117. http://donh.best.vwh.net/Esperanto/Literaturo/
Revuoj/nlr/nlr23/recenzou.html  

7- Harry Harrison  

8-  
TOLKIEN, J. R. R., La Kunularo de l’ Ringo, La 1a parto de 
La Mastro de l' Ringoj (The Lord of the Rings), trad. W. 
Auld, Jekaterindurg: Sezonoj, 1997 (2a eld.), 543 p. 
TOLKIEN, J. R. R., La Reveno de la Reĝo, La 3a parto de La 
Mastro de l' Ringoj (The Lord of the Rings), trad. W. Auld, 
Jekaterindurg: Sezonoj, 1997, 399 p. 

9- A New Approach  

10-  Paŝoj al Plena Posedo 

هفـت    1999ي زبان اسپرانتو نگاشته شده، تا سـال    منظور آموزش پيشرفته اين كتاب كه به 
 :بار به چاپ رسيده است

AULD, William, Paŝoj al Plena Posedo, Pisa: Edistudio, 
1999, 7a eld., 228p.  

11- A First Course in Esperanto  

12- Traduku!  

13-Esperanto en Skotlando  1947ي فرهنگي و ادبي از سـال       نامه اين فصل 
تــــاكــــنــــون تــــوســــط فــــدراســــيــــون اســــپــــرانــــتــــودانــــان               

 Skota Federacio) اسكاتلندي                                                                 

Esperantista)  گرديده است منتشر . 
14-  Esperanto  اين ماهنامه كه اُرگان رسميِ سازمان جهانيِ اسپرانتوUEA)   (  اسـت

 . تا كنون منتشر شده است 1905در مورد نهضت و فرهنگ اسپرانتو است و از سال 
15- Universala Esperanto-Asocio (UEA) 

16- Monda Kulturo  

17- Norda Prismo  

18-   La Brita Esperantisto  تـاكنون،    1905ي دوماهانه كـه از سـال           اين مجله
اسـت، بـه      منتشر شده  )(Brita Esperanto-Asocioتوسط انجمن اسپرانتوي بريتانيا 

  .پردازد نهضت و ادبيات اسپرانتو مي

19- Fonto  
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Al mia amatino neesperantista 
 
Eklerni esperanton vi evitas:  
tre bone, kara, scias mi la kaŭzon  
de tio, ke vi kvazaŭ sentas naŭzon,  
kiam mi ion esperantan citas.  
 
Ho jes! Ĉu kredas vi, ke mi ne vidas  
tiun subitan spasman spiropaŭzon?  
Pri l' lingvo sentas vi ĵaluzotaŭzon,  
ke mian amon vi kun ĝi dividas!  
 
Kara, pripensu: ĉu ne bone estus  
se pri la aferet' vi ne kontestus,  
sed entreprenus Zamenhof-ekzercojn?  
 
Ĉar tiam vere vivus vi pli home,  
kaj sentus kun, ne kontraŭ mi – kaj krome,  
vi poste povus legi miajn versojn.  

William Auld 
Fonto: http://www.esperanto.mv.ru/ESP/literaturo.html 

 به همسر غيراسپرانتودانم
 

 زني تو از يادگيري اسپرانتو تن باز مي
 دانم چرا و من، عزيزم، خوب مي

 كني،  هر بار حس  بدي  پيدا مي
 .زنم وقتي من از اسپرانتو حرف مي

 
 يابم كني من در نمي آري، تو فكر مي

 آن تنگي تنفس ناگهاني تو را؟
 كند ات مي احساس حسادت به اين زبان، آشفته

 . كني و تو عشقم را با او دوپاره مي
 

 بهتر نيست: عزيزم، بيانديش
 ي اين  موضوع كوچك  به جاي مجادله درباره

 تمرينات زامنهوف را دنبال كني؟
 

 تر زندگي خواهي كرد آن گاه، به راستي انساني
 و يك چيز ديگر -دركنارم، و نه بر ضدم

 . شوي ابياتم را بخواني قادر مي

La perfidita juno 
 
Jam unu fojon ni al fremdaj bordoj  
iris batale kontraŭ faŝisthordoj.  
Pro mia kredo mi buĉadi lernis,  
kaj multajn homajn vivojn mi ekstermis  
(aŭ mi supozas tion: mi ne vidis.)  
En alto mi aeroplanon gvidis,  
kiu bombegojn portis en la ventro,  
kaj vomis morton al la urbocentro...  
poste ekfloris lantaj fulmofungoj.  
Milito kvazaŭ per gigantaj ungoj  
la grundon gratis kaj la mondon tordis.  
Kaj tiel homofratoj ĉie mortis.  
Ni, la junuloj, iris en inferon  
por tranĉi el la monda mam' kanceron:  
ni kredis je pli forta posta sano,  
pli pura vivo laŭ pacama plano.  
Oni al ni promesis la futuron,  
se ni likvidos la faŝistteruron:  
mensogo fia! Kion ni ricevis,  
kiam la falsa bestreĝimo krevis? 
Ĉu pacon kaj esperon kaj progreson?  
Ĉu oni ja plenumis la promeson?  
Ne! Aŭdis ni, veninte el batalo:  
la mondon savis vi por kapitalo!  
Oni al ni proponis la premiojn:  
malnovajn kredojn kaj malnovajn diojn.  
 
Ni, junaj, ne toleru plu la honton,  
ke oni al ni rabas la estonton! 
 

William Auld 
Fonto: http://www.esperanto.mv.ru/ESP/literaturo.html 

خورده جوان فريب  
 

 وقتي براي اولين بار به مرزهاي بيگانه رفتيم
 ها بجنگيم، تا با قوم فاشيست

 من به خاطر اعتقاداتم، قصابي را ياد گرفتم
 .هاي بسياري را سالخي كردم و انسان

 .)زنم، خودم كه نديدم طور حدس مي يا من اين(
 در ارتفاعي باال، هواپيمايي را هدايت كردم

 كرد هايي عظيم حمل مي كه در بطن خود، بمب
 ...كرد و مرگ را در مركز شهر قي مي

 .و بعد، قارچ هاي سمي آذرخش سر درآوردند
 هاي غول آساي خود جنگ، گوئيا با پنجه

 .پيچاند زد و جهان را در هم مي زمين را شيار مي
 و اين چنين شد، كه همه جا، برادران مردند

 و ما، جوانان، پا به دوزخ گذاشتيم
 :هاي سرطاني را از بيخ ببريم تا پستان

 چرا كه به سالمتي بيشتر بعدي باور داشتيم
 .تر در ميان صلح و به زندگي پاك

 ها آينده را به ما وعده دادند آن
 .اگر، مي توانستيم وحشت فاشيسم را از ميان برداريم

 به ما چه رسيد! اي چه دروغ بيشرمانه
 وقتي كه رژيم دروغين حيواني از درون پوكيد؟

 آيا صلح و اميد و پيشرفت؟
 هاي خود عمل كردند؟ ها به وعده آيا آن

 در بازگشت از جنگ، به ما گفتند! نه
 .شما جهان را براي حيات سرمايه نجات داديد

 :ها به ما جايزه پيشنهاد كردند آن
 .باورهاي كهنه، خدايان كهنه

 
 ما، جوانان، اين ننگ را ديگر تحمل نخواهيم كرد

 !كه كسي، آينده را از ما بربايد
 

 كيهان صيادپور: ترجمه
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تازگي در  ، كه به)Heinz Fischer(آقاي دكتر هينز فيشر      
پست خود به عنوان رئيس جمهور اتريش مشغول به كار شد، از 

در ابتدا سياست .  ي اسپرانتو است داران چندين و چند ساله طرف
شنيد پدر و مادرش در مـورد    براي او از زماني جالب شد كه مي
. كـردنـد    ها بحث و گفتگو مـي  جنگ جهاني دوم و اشغال نازي

گفتگوي ايشان در پيشِ رويِ فيشر و خواهرش، و بـه زبـان       
فيشر دوران كودكي خود را در وين، كـه در آن        !  اسپرانتو بود

ها بود، پشت سر گذاشت و نگرانيِ پـدر   زمان تحت اشغال نازي
 –به هميـن دلـيـل     .  و مادرش را در طول اين دوره تجربه كرد

در همان زمان مهر ضديت با استبداد بر   -كه بعدها گفت  چنان
 .اش زده شد روي پيشاني

در    كنگره جهاني اسپرانـتـو  دكتر فيشر كه حاميِ افتخاريِ      
عنوان رييس مجلسِ وقت اتـريـش،    بود، به 1992وين در سال 

 :المللي چنين نگاشت خطاب به اين همايش بين
مـن  .  هاي بااشتياقـي بـودنـد      پدر و مادر من اسپرانتيست”      

ي زبان اسپرانتو را، كه سبب پـيـونـد زدن بـيـن           هميشه ايده
اين نكته بسيـار قـابـل      .  كردم  مردمان است، خيلي تحسين مي

آميز است و  توجه است، كه اسپرانتو نه تنها زباني ابداعي و نبوغ
ي علم زبان شنـاسـي مـحـسـوب         آورد بزرگي در عرصه دست
دوستي و پيوند ايجاد كردنِ بـيـن      شود، بلكه به ارتقاي نوع مي

ي صحـيـح    ها نيز، نائل گشته است چراكه بر اين فرضيه انسان
كه بتوانند با ميل و    ها هنگامي  گذاري شده است، كه انسان پايه

ديگر صحبت كنند، قادر خواهند بود تا مشكالت را  رغبت با يك
بنابر اين، زباني مشترك، كه واجد عناصـر  . خيلي بهتر حل كنند

معنيِ پيشرفت با شكوهي است و اكنون،  ها است، به مهم تمدن
همانند گذشته، بسيار مطلوب است، كه اين ايده پيروز شـود و    
طرفداران جديدي داشته باشد و نه تنها در متن تاريخِ جنـبـش   

عنوانِ مفهومي كلي براي قرن بيست  ياد آيد، بلكه به كارگري به
 “.و يكم نيز مورد مالحظه قرار گيرد

ي اسپرانتودانان سوسـيـالـيـسـت       اتحاديهدكتر فيشر عضو      
 حزب دموكرات سوسيال اتريـش است، كه با )  ASLE(   اتريش

 . داراي ارتباط است

ASLE              دكتر فرانس يـونـاس بعد از جنگ جهاني توسط
)Franz Jonas (جـمهـور اتريش شــد  ، كــه بعدهــا رئيس
تـاسـيـس      -اكنون از دنيا رفته اســت  و هم  –)  1974-1965(

نطق سليسي را به زبـان     1970دكتر يوناس در سال .  شده بود
ي پنجاه و پنجمين كنگره جـهـانـيِ     اسپرانتو در مراسم افتتاحيه

عنوانِ حـامـيِ بـلـنـد           شد، به اسپرانتو، كه در  وين برگزار مي
 . المللي، ايراد كرد ي اين همايش بين مرتبه

هـاي زيـادي رئـيـس           چنين در طول سال دكتر فيشر هم     
هـاي    بود، كه زبان داران طبيعت دوستي اتريشيِ انجمنِ  شعبه

الـمـلـلـيِ        اين انجمنِ بـيـن  .  رسمي آن آلماني و اسپرانتو است
اي را بــه زبان اسپــرانـتـــو، تــحـــت         زيستي، مجله محيط

“ مهاجـر ” كه به معني )  La Migranto(   ال ميگرانتوعـنـوانِ 
: اهداف اين نهاد جهاني عبارت اسـت از     .  كند  است، منتشر مي

اي كـه   ي منطقه گرديِ هماهنگ با محيط زيست، توسعه جهان
. محيطـي  از نظر اجتماعي نيز مؤثر باشد، و آموزش فعالِ زيست

بوم ـ محـور   اين مركزِ اسپرانتوزبان در مورد حمل و نقلِ زيست
هـاي    بـانـك     داران طبيعـت،  دوستسراهاي   چنين مهمان و هم

 .دهد اطالعاتيِ خوبي را در اختيار عموم قرار مي
در طي انتخـابات رياست جمهوريِ اتريش، تواناييِ تكـلـم       

راديــو  شـوري در        هاي گـوناگـون  بـه مـوضـوع پر بـه زبان
رِرو      .  تبديـل شـد اتـريش رقـيب دكتـر فـيشر، خانم بِنيـتـا فـ
كه مترجم اسـت، در    )  Benita Ferrero-Waldner(والْدنر 

مورد توانايي خود در تكلم به پنج زبان مختلف صحبت فراواني 
 101تواند بـا رؤسـاي         باليد كه مي  كرد و بسيار به خود مي مي

اين نيز با طعـنـه   .  ياريِ اين پنج زبان صحبت كند دولت دنيا به

 

پرزيدنت جديد اتريش نيز از 
 كند اسپرانتو حمايت مي

 جمهور اتريش اسپرانتودان بودند والدينِ رييس

جمهور ديگـر اتـريـش نـيـز           يك رييس
ي    اسپرانتوداني برجسته بود، كه اتحـاديـه  

اسپرانتودانان سوسياليست را هم تاسيـس  
 .كرد

51 
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هاي آلماني و انگليسي را     شد كه دكتر فيشر فقط زبان گفته مي
طور كه گفـتـه شـد، دكـتـر فـيـشـر از                  اما، همان! ( داند مي

الملليِ  بين زبانعنوان  اسپرانتودانان قديمي نيز است و اسپرانتو به
و   -هـا       امكان برقراريِ ارتباط بينِ تمـامـيِ دولـت      طرف، بي

 .)آورد وجود مي ترين هزينه و وقت به جهان را با كم -هاي  ملت
ي دكـتـر    بنابراين بسيار جالب خواهد بود، كه ببينيم عقيده     

عنوان مثال، دكتر فيشـر   فيشر در مورد زبان اسپرانتو چيست؟ به
جمعيت جـوانـان   در طول انتخابات رياست جمهوري خطاب به 

 :چنين نوشت) AEJ( اسپرانتيست اتريش
ترين زبان دوم  شده هم اكنون انگليسي شناخته”      

كه آيا در آيـنـده        ي اروپا است، اما اين در اتحاديه
رسمي هم خواهد شد يا نه، هنوز كامالً نامشـخـص   

اين موضوع بستگيِ تام به پذيرش تك تـك  .  است
با وجود .  كشورهاي عضو اين اتحاديه خواهد داشت

برد اسپـرانـتـو     اين من شانس زيادي را براي پيش
بينم، و خيلي خوشحال خواهم شد اگـر زبـان        مي

اسپرانتو در سطح اروپا از اهميت بيشتري برخوردار 
 :گيريِ دكتر فيشر در اين مورد چنين است و نتيجه“ .گردد

رد زبـان        به همين خاطر من نيز از تقويت كردن و پـيـش    ”  بـ
كنم، تا شانسي حقيقي براي اين  اسپرانتو در اتريش استقبال مي

 “  .وجود آيد ي اروپا به زبان در اتحاديه
 : منبع

 http://gxangalo.com/esperanto 
 بهجت ممدوحي: مترجم

 
 

، رئيس  )Hideo Kumaki(آقاي هيداُ كوماكي       
، مدال دوستيِ    )JPEA(  انجمن اسپرانتوي صلح ژاپن     

خاطر نيم قرن تالش خود براي ايجاد           دولت ويتنام را به    
در طول  .  دوستي بين مردم ژاپن و ويتنام دريافت كرد           

عنوان معلم و عضو       كوماكي به   1960ي    هاي دهه   سال
حزب كمونيست ژاپن مشغول به كار بود و در جنگ ويتنام           

 .كرد با آمريكا مخالفت مي
هاي فراواني را از زبان ويتنامي به         آقاي كوماكي كتاب   

ژاپني ترجمه كرد و براي كمك كردن به ويتنام به                 
ازجمله، پس از جنگ، آقاي      .  كارهاي گوناگوني دست زد    

اي    ماده(“  عاملِ پرتغال  ”كوماكي به ياريِ قربانيان         
شيميايي كه در جنگ از آن براي از بين بردن برگ                  

ها نيز    شد، اما سبب بيماريِ انسان        درختان استفاده مي   

آژانسي را براي     2000كوماكي در سال    .  شتافت)  گشت  مي
كاريِ معلمان اسپرانتوي ژاپني در جهت كمك         تسهيلِ هم 

چنين طرحي را در      وي هم .  وجود آورد   كردن به ويتنام به   
مورد روشي ويژه براي توليد كاغذ از درختان موز در ويتنام           

 .آغاز كرد
جنگل                   هيات سردبيريِ پايگاه اينترنتيِ                         

)www.gxangalo.com  (   پيام ي        و مجله
ي ارزشمند را به آقاي          اهداي اين جايزه     سبزانديشان

ي خود، سببِ      دوستانه  كه با اقدامات انسان      –كوماكي  
هاي مردمان در اين دو         ها و ذهن     نزديك ساختنِ قلب   

گويد و اميدوار است كه        تبريك مي   -كشور شده است     
اسپرانتودانان بيشتر و بيشتري در جهت ايجاد صلح و              

 .دوستي در سراسر جهان بكوشند
 :منبع

 http://gxangalo.com/esperanto/22.html 
از )  Russ Williams(بنابر گزارش راس ويليامز         

 آمريكا 
 بهجت ممدوحي: مترجم 
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، )Hideo Kumaki(آقاي هيداُ كوماكي 
 )JPEA( انجمن اسپرانتوي صلح ژاپنرئيس 
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 شگفت اسپرانتو هاي ويژگيبرخي از 
 حسين عليزاده

49 

زبان اسپرانتو، اختراع ابتكاري و هوشمندانه دكتر زامنهوف،                   
هاي مثبت بسياري دارد و از ابعاد و زواياي گوناگوني قابل                گي  ويژ

اي از    در اين نوشتار به اختصار به نمونه       .  بررسي و جالب توجه است    
 . پردازيم ها مي ترين ترين و گفتني جالب
اسپرانتو تنها زبان مصنوعي جهان نيست بلكه والپوك،               -1     

هاي ساختگي و پيشنهادي       گونه زبان   هم از اين   ...  اينترلينگوا و    
هاست كه مورد توجه و        ترين آن   گمان اسپرانتو موفق    هستند، اما بي  

تحسين بسياري از نامداران و فرهيختگان شرق و غرب جهان و در              
چون تولستوي،    راس آنان بزرگان انديشمند و انسان دوستي هم           

اينشتين، تاگور، گاندي و رومن روالن قرار گرفت و سازمان ملل و               
يونسكو رسما و كتبا آن را موفق ارزيابي كرده و تاييد نمودند و                   

عنوان مثال تيتو، يكي از       آموزش آن را به جهانيان توصيه كردند و به        
 .ها از حاميان اسپرانتو بود رهبران كشورهاي غير متعهد، سال

الخط، تعداد      از علل اصلي موفقيت اسپرانتو، آساني تلفظ، رسم          -2   
سازي به    ها و امكان وسيع لغت       اندك قواعد دستوري و سهولت آن      

هايي معدود كه اغلب از مشتركات         كمك پايانه ها و آوندها از ريشه       
باشد   هستند، مي )  ويژه زبان هاي التين     و به (هاي گوناگون جهان    زبان

سرعت مورد    همه عالوه بر خوش آهنگي آن موجب شد كه به           كه اين 
ويژه اهل فرهنگ و دانش قرار گرفت و            استقبال اقشار گوناگون به    

گذرد،   و اندي از پيدايش آن نمي        كه بيش از صد سال         امروزه با اين  
هاي   ها و كشورها و اهل زبان       ها سخنگو در ميان ملت      داراي ميليون 

گوناگون در سراسر جهان است كه داراي صدها انجمن، نشريه، راديو           
و سايت اينترنتي بوده و تاكنون هزاران همايش محلي، ملي،                  

اي و جهاني به طور ساالنه برگزار كرده و همچنان برگزار                 منطقه
 .كنند مي

هايي كه داراي      امروزه، هر چند اسپرانتو از برخي از زبان            -3     
كشوري هستند و گاه ذخيره ادبي صدها ساله           -پشتوانه ملي و دولت   

و حتي بعضا هزاران ساله دارند، بيشتر سخنگو دارد، اما هنوز چنانچه             
كه شايسته و در خور آن و متناسب با نياز              بايد شناخته شده و چنان     

هاست، پرتكلم نيست و اين مشكل بايد با تالش آموزشي                 انسان
بديهي است منظور از      .  مضاعف دانايان اين زبان برطرف گردد         

طرف، همگاني و     اين است كه اين زبان بي      “  كه بايد و شايد     چنان”
“ زبان دوم ”جهانگير گشته و نه فقط در آرمان، بلكه در عمل نيز  به               

اگر چه يك پديده جالب هم اينست كه         .  ها تبديل شود    تماميِ انسان 
هاي اخير اسپرانتودان، زبان اول و مادريشان         عده قابل توجهي از نسل    

نيز اسپرانتوست، چرا كه زبان دوم مشترك پدر و مادرشان اسپرانتو              
 !بوده است

و هم    -ترين زبان جهان       شگفت است كه امروزه پرتكلم       -4     
وران آن    چيني است گه گويش     -چنين دشوارترين خط و زبان جهان       

و باز جالب و در عين       !  صدها ميليون از ميليارد هم فراتر رفته است        
حال طبيعي است كه زبان اسپرانتو نيز در ميان همين چينيان بيشتر              
مورد استقبال قرار گرفته و رسما به عنوان زبان دوم برگزيده شده و               

هاست كه به طور گسترده مورد آموزش و ترويج قرار گرفته و                 سال
امروزه ده ها ميليون چيني با اين زبان آشنا هستند و بدان تكلم                   

شمسي نيز كنگره جهاني ساالنه          83در مرداد سال      .  كنند  مي
روز در پكن برگزار شد و يكي از وقايع               7اسپرانتودانان به مدت     

شنيدني آن اين بود كه شعر يك پزشك متخصص ايراني در                   
 .مسابقات هنري آن برگزيده و برنده جايزه شد

پس از چيني، زبان هاي عربي و هندي زبان مادري بيشترين             -5     
اما انگليسي كه در حال حاضر مقام چهارم         .  انسان ها در جهان است    

و يه احتمال قوي به زودي جاي خود را به زبان              –را در جهان دارد     
با   –اسپانيايي خواهد داد و يه مقام پنجم تنزل پيدا خواهد كرد                  

ميليون نفر، با پشتوانه سياسي و           350داشتنِ متكلميني كمتر از       
هاي قدرتمند و سلطه طلب         اقتصادي و فرهنگي برخي از دولت        

ترين رقيب اسپرانتو شده      چون آمريكا و انگليس، تبديل به اصلي         هم
ها   گونه قدرت طلبي    تا چند سال پيش زبان روسي نيز در پي اين    . است

بود ولي اينك پس از فروپاشي ابرقدرت شوروي رو به ضعف و                  
كاستي رفته است و شبيه اين رويداد در مورد زبان انگليسي نيز آغاز               

ويژه در اتحاديه     بدين معني كه عقب نشيني انگليسي به       .  شده است 
. محسوس است )  چون چين و هند     هم(اروپا و برخي ديگر از كشورها       

بديهي است كه اگر قدرت جهاني آمريكا نيز افول يابد، زبان انگليسي            
همان طور كه در گذشته نيز براي زبان        .  نيز ديگر يكه تاز نخواهد بود     

 .هايي مانند التين و فرانسوي همين اتفاق افتاده است
شغل دكتر زامنهوف، ابداع كننده اسپرانتو، چشم پزشكي بود            -6     

اما اختراع ماندگار او در عالم غير پزشكي صورت گرفت، زيرا كه                 
چنانچه به عكس آن برخي از غير         .  شناس هم بود    دان و زبان    زبان

به عنوان نمونه   .  پزشكان نيز داراي نوآوري در عالم پزشكي هستند         
دهند و    امپراطور چين نسبت مي     شن نونگ كشف طب سوزني را به       

ها و      لئوناردو داوينچي نقاش معروف ايتاليايي اولين آزمايش             
 .هاي دقيق علم تشريح را انجام داد طراحي

زامنهوف همچنين مانند برخي ديگر از نامداران بشر دوست             -7     
. يا هنرمند، شايسته دريافت پاداشي از قبيل جايزه صلح نوبل بود               

داستايوسكي، تولستوي، گاندي، نهرو، چخوف، برتولت برشت،              
ماكسيم گوركي، جبران خليل جبران و مارسل پروست هم از ناموراني           
بودند كه شايسته دريافت جايزه نوبل بودند، اما به آن نرسيدند، ولي              

كه نويسنده موفق و مشهور اسكاتلندي به نام ويليام الد كه             جالب اين 
اغلب آثار خود را به اسپرانتو نگاشته است، چند سالي است كه                   
كانديداي جايزه ادبي نوبل است و بعيد نيست كه اگر برخي از                   
بدخواهان بگذارند و گردش روزگار مهلت دهد، به دريافت اين نشان            

 . نايل شود
اين بخش را با      خالي از لطف و طنز نيست كه نكته پاياني              -8     

گويند   اي به پايان برسانيم و مقدمه آن اينست كه مي                  مطايبه
ارشميدس دانشمند يوناني كه در حمام به كشف معروف خود درباره             

چنان به هيجان آمد كه كامال        وزن حجمي اجسام يقين پيدا كرد، آن       
پس زامنهوف حق   !  يافتم، يافتم :  عريان به خيابان دويد و فرياد زد        

ها تالش به     داشت اگر وقتي اختراع زبان دوم خويش را پس از سال           
كشيد، هر    وار فرياد مي    دويد و ارشميدس    پايان رساند، به خيابان مي     

 !     چند كه اين پزشك خوددار لهستاني چنين نكرد
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ـ                                                    ن   حكومت اين شب تـيره وتـار برتـارك زمي
بـراي ابـد                      ، ، اما           به طول خواهد انجاميد                        ان  ن چ   هم  

 . د ي ي نخواهد پا         
خواهـد رسـيد كـه                            در      آن          ي     زماني، هنگامـه                  

  ديگـر           يـك     صفتي خود در برابـر                         ها به روبه            انسان     
 ...   د   پايان بخشن          

در        ) مبـدع زبـان اسـپرانتو                               (     زامنهـوف          كلماتت دكـتر                   اين     
.   اسـت          1907سخنراني مشهورش در گيلدهال لندن درسال                                      

تقريبا يك قرن از آن زمان سپري شده است، قرني كه پـر                                                                
كه نه توسط مردماني                      بوده      آميز       از وقايع وحشتناك و دهشت                       

ـ    ها   ها، بلكه توسط انـسان                             عقب مانده و در اعماق جنگل                            ي   ي
 . اند انجام گرفته است                    ترين     ظاهر متمدن            ه كه ب    

  را      ) ي زامنهـوف                  سـروده        (     هنگامي كه اين مـصرع                         ،   هنوز    
،   “ دهند     مردم مردمان را مورد هجوم قرار مي                                      ” خوانيم كه            مي  

شعر براي توصيف وقايع                        اين   گيرد كه           باورمان براين قرار مي                     
  ي     اما، به نظـر مـن، جنبـه                                       .     همين روزها سروده شده است                            

نسبت به دوران گذشـته                            –تر اين مسئله در زمان حال                            زشت   
اين است كه عليرغم  گذشـت يـك قـرن، مـدافعان راه                                                                     –

ي كه بـه راحتـي                           ت ال ك براي حل مش              ، هاي مبتني بر زور                 حل  
اند، يعني در واقع مـدافعان قـانون جنگـل، ديگـر                                                                   قابل حل       

هاي دور، ازخود شـرم ندارنـد، بلكـه ، حـتي بـا                                                                      مانند زمان          
پيـشرفت و                   ي     دارند كه در زمينـه                           افتخار و غرور اذعان مي                        

ست    ا تازند، و به نظر ايشان، خيلي طبيعي                                       جهاني شدن پيش             
 ! كه زورمندان و قدرتمندان بر بقيه حكومت كنند                                          

ايـم كـه                 شـنيده            ايـن را             كنون    تا  اسپرانتودانان                 ي ما     همه   
ايـن گونـه مـسائل چـه                                     :     گوينـد         مي  كنان        نصيحت     ها      بعضي    

راجـع بـه                     بايـد       ما، اسـپرانتودانان،                             ارتباطي با اسپرانتو دارد؟                         
اگر         ، اما، دوستان گرامي                   !       نه سياست        ،   فرهنگ صحبت كنيم               

عمـل        دوسـتانه                  ي انسان         ها   بر اساس ايده                حاضر      عصر       در  ما    
زامنهـوف در مـورد برابـري                                           هاي       آل      و ايده        به عقايد        كنيم،       ن 

هرچنـد              -    هاي قوي نهفته در اسـپرانتو                                          به ايده       و     ها،    انسان     
 . خيانت خواهيم كرد                  -  صورت تلويحي             ه ب 

سازمان جهاني                اكنون       اســت كــه            بـــه هــمين دليل                 
را        زبان      ي   در حيطه       حقوق بشر          طرح     )     UEA(     اسپرانتو          

  حركت فراگيـر                كه يك             اين طرح قرار است                .     است     ارائه كرده          
المللـي               باشد كه بـارديگر كـاربري زبـان بيـن                                                   رساني       اطالع    

در    ( اي مؤثر براي تحقق عـدالت                                         عنوان وسيله            به      اسپرانتو را           
 . كند     مي  پيشنهاد         )   المللي        ي روابط بين             عرصه    

  اني   بـه چـه كـس                         اسـپرانتو را                ياري اين طرح،                         خوب، به       
من        ي   عقيده      به    ! به همه        : اين است         ن م     پيشنهاد كنيم؟ جواب                  

  بزرگـي            اشـتباه             دارايي، در يك زمينـه،                             تمام          گذاري       سرمايه      
اسـپرانتو                 اروپا         ي   اتحاديه           يم فقط      ي اشتباه است كه بگو                     . است   

شناسـان            زبـان           كـه تنهـا                   اين       به پيروزي خواهد رساند، يا                                 را  
انبوه         براي    كار تبليغي                با      به پيش خواهند برد، و يا                           را    اسپرانتو        
  گـردي و غـيره                         كاربرد عملي آن در جهـان                             يا با         ها و     برزيلي      

يك از ما           هيچ       . توان ضامن پيروزي اسپرانتو در جهان شد                                      مي  
هـا و               ايـده           ي     همـه      .     در انحصار خود ندارد                         حقيقت را        تمامي       

هـا بخـشي از                       آن      در هريك از              ند، زيرا            ا   نظريات قابل احترام                  
 . حقيقت وجود دارد               

دو        اسـت، مـا بايـد تلفيقـي از                                                مسئله سـاده             نظر من،           به  
يعني ابتدا عموم مردم را در                            ( “     از پايين به باال               ” سنتي        گاه   ديد   

ها مجبور بـه پذيرفتـن                                 مورد اسپرانتو متقاعد سازيم تا دولت                                  
ايـن معـني كـه نخـست                                      به  ( “     از باال به پايين               ” و   )     آن گردند        

ها را آگاه سازيم تا ايـشان مـردم خـود را بـه سـوي                                                                             دولت    
با تساهل، پذيراي اين                            و   وجود آوريم            به  )     اسپرانتو سوق دهند                 

متفـاوت و حتـي                        نظرياتي           داراي       كه ديگران             واقعيت گرديم            
ايـشان          نظريـات             از      بخشي            شايد    .     مخالف با عقايد ما هستند                       

 .     باشد    نفع اسپرانتو                نيز به        
  در حــال حاضــر، برخــي از افــراد                                                  كــه        آگاهيــد        شــما         

ــ ِ                     غيراسپرانتيـــست                 ــكاتناب              ُـ ــووه اسـ كانگـــاس                                           -، ماننـــد تتـ

 زبان ي حقوق بشر درحيطه
 ،)ي زبان حقوق بشر در حيطه( مفهوم ي اين مان پديدآورنده آهنگان كه پيش، ما

حقوق بشر و م بين اسپرانتو كني سعي بايد اند، بودهقبل از تولد مفهوم حقوق بشر 
 .وجود آوريم هها ب در اذهان انسانقوي پيوندي   ي زبان درحيطه
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 )Tove Skutnabb-Kangas     (                                                            و روبــــرت فيليپــــسون
 )Robert Phillipson     ( ســعي دارنــد                     ايــشان       اطرافيــان                  و

كـه       ،     مـا         . سازند     مطرح          را    ي زبان        حقوق بشر درحيطه               مفهوم       
قبـل از تولـد                           ، مفهـوم            ي ايـن            مان پديدآورنده                آهنگان        پيش   

و   م بيـن اسـپرانتو                            كني   سعي         بايد      اند،      بوده    مفهوم حقوق بشر                
در اذهـان               قـوي          پيونـدي                     ي زبـان               حقوق بـشر درحيطـه                       

از        پـس     كـه             اصلي اين است                  هدف   .     وجود آوريم            ه ها ب      انسان     
اختيار بـا                  بي  اسپرانتو را شنيد،                     ي   كلمه    وقت كسي           ، هر    مدتي    

كه راجـع بـه حقـوق                                      ي ي ها   ها، آن         آه باز هم آن              :     خود بگويد         
 ! كنند     زبان كار مي           ي     در حيطه       بشر     

اسـت كـه                    مـدتي       دانيد كه فعاليت دراين زمينه                                    مي  شما     
كه        سعي دارد        ،   در بروكسل           ارتباطات        مركز      .     شروع شده است            

سازمان جهاني اسـپرانتو                                . دقيقا در همين زمينه كوشش كند                            
 )UEA     (   هـاي         زبـان       ي     باره    اسپرانتو در               زبان      به      سندي را         نيز

، اگـر            اسـت          منتشر كرده                    بشر       المللي        بين     المللي و حقوق              بين   
خودتان ترجمه و بين                          ملي     به زبان           را    اين سند       بخواهيد             شما   
تواند اوليـن اقـدام                            مي    منتشر كنيد، همين                  هاي خود        وطن    هم  

ي ايـن سـند                         بـراي تهيـه                 .     باشد        حركت بزرگ           شما در اين              
 . تماس بگيريد            UEAبا    توانيد          مي  

ي زبـان بايـد                           حقوق بشر در حيطه                    نهضت      هر حال          در  
  زيـر      ليـست               بسياري باشد و               ي   شده     آهنگ      هم  شامل اقدامات              

 : آغازين است            فهرستي      فقط     
كه سـازمان                    هدف     اين     بخشيدن به           سعي در تحقق               -1

)   NGO( هـاي غيردولـتي                            ي سـازمان                 قطعنامـه              متحد      ملل   
 هيـات         نامـه از                    درايـن قطـع                 .     مورد بحث قراردهـد                       ئول را      سس

مشاورين اجتماعي و اقتصادي آن سازمان درخواست شـده                                                              
المللـي كمكـي                         زبان بين          ي       مسئله     طور جدي به              ه است كه ب        

 . بپردازد       
گفتگـو در                   زبـان صـلح و                    اقدامات الزم در جهـت                               -2

  ونـسكو و            ي “     2001-2010فرهنگ صلح               ي       دهه   ” چارچوب        
)   UEA( سـازمان جهـاني اسـپرانتو                                          كه      متحد        سازمان ملل          

اي        گونـه           اين اقدامات بـه                     .     ها است         آن    داراي روابط رسمي با                   
هـاي اينترنتـي                          كالس   ي         عرضه        شامل      تواند      خيلي ساده مي            

  بـه افـراد                ، و         )     NRO( هاي غيردولـتي                      به سازمان               اسپرانتو        
سـر           بـه         در منـاطق جنگـي                       هايي كه                 ويژه آن           گوناگون و به            

بـر اسـاس                     يونـسكو و                     ي فوق           عنوان دهه           تحت       برند و        مي  
هاي      تمدن          بين     ايجاد گفتگوو           ِ  در جهت            ي كه    ابتكارات ديگر             

 . كنند، انجام گردد                  مي    ش مختلف تال        
حقوق بـشر               اي كه بايد در چارچوب طرح                            كار اصلي            -3

بـه       رساني مناسب اسـت                          اطالع      انجام شود،            زبان      ي   در زمينه        

.   مداران و مردم عـادي                           سياست     ،   نگاران       فكران، روزنامه                روشن    
مناسـب          هـاي حـاوي اطالعـات                                 بايد بـسته                  به اين منظور،               
توزيـع              گـسترده درسراسـر دنيـا                                    صورت      و به    گردآوري شده             

البتـه          .     منتـشر شـود                 هـا          روزنامه         بسياري در           و اعالنات        گردد      
و   زبان بوده،                    ي     حقوق بشر در زمينه                   د هدف اين اعالنات باي                  

 . در اين زمينه اشاره شود                        اسپرانتو          يت به نقش         نها     در  
فقـط        ، مـن             ام      گفتـه           ديگر نـيز                 ي ي جا      در  طور كه         همان    

تواند كـاري                  مي      UEA    هستم و          تجهيزات       بدون        اي    فرستاده       
بـراي         .     دهيـد           را انجام بدهد كه شما به نـام آن انجـام مـي                                                          

چه عـضو و چـه غيـر                                  ، شما     ي   ما به همه           ، تحقق اين برنامه               
بـه افـرادي احتيـاج داريـم كـه داراي                                                                ما  .     نياز داريم            ، عضو   

ــات              ــاطي         امكان ــراي              ارتب ــشار        ب ــات                   ، اطالعــات            انت و امكان
ي       شـبكه       صـفحات            در      كامپيوتري براي نوشـتن اعالنـات                                             

ما به افرادي با امكانات سـازماني و                                                  .     ، باشند       جهاني اينترنت             
  و ي     كـشور           هاي       ي سازمان              به همه          ما  .     اي نيازمنديم             سرمايه      

بـه           مـا         ، يك كـالم         در    .     محلي نياز داريم                 هاي     ي باشگاه          همه   
هاي خيرخواهي نياز داريـم كـه تـالش                                              اسپرانتيست            ي   همه   

 . هرچه بهتر شود             تصوير اسپرانتو در اذهان عمومي                               تا    كنند      
كارمنـدان                 هيات رئيـسه يـا                         من در       كاران       هم      من يا با            با   

UEA                                    و   تمـاس بگيريـد                       و ديگر نهادهاي مرتبط با اسپرانتو
 . كنيد    ارائه       در اين زمينه                را    هاي خود         كمك   

 ، ) Renato Corsetti( تي      رناتو كورسه           
 پرزيدنت سازمان جهاني اسپرانتو                               

 
 فهمي    .   م :   ي   ترجمه     

 : منبع    
http://www.uea.org/revuo/2002/junio/lingvajrajtoj.html 
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شما حتـمـا بـا پـيـر          .  من آدم آرام و ساكتي هستم     
پسرهايي هم چون من، كه دوست دارند با سايـر مـردم     

در صـلـح و صـفـا          ـاز جمله با همسايگانشان  ـجهان 
مـن اتـاق كـوچـكـي را، در              .  كنند، آشنا هستيد زندگي

ي  ام كه بـه انـدازه       اي، اشغال كرده اي اجاره سربازخانه
تـازگـي،    ها را دولت بـه    اين اتاق.  ستاكافي برايم راحت 

اي نياز داشتند،  براي چند صدنفر كه خيلي فوري به خانه
 .در شهر ما ساخته است

مـن حـتـي يـك حـمـام             .  تقريبا زندگي شيكي دارم     
توانم زير دوشش بايستم و از  آب    شخصي دارم كه مي

تا همـيـن سـال      .  گرمي كه در آن جاري است، لذت ببرم
پيش، من با رفيقم پالكين در يك حمـام بـدون پـنـجـره          

البته به اتفاق شش نفر ديگر؛ به شـرط    .  كردم زندگي مي
هـاي   هـا و مـوش       ي سگ، قناري آن كه نخواهيم درباره

آمـيـزي    حريص و پرخوري كه با ما زندگـي مسـالـمـت      
 .داشتند، حرفي بزنيم

آيا واقعا اين پيشرفت مداوم بشري قابل تحسـيـن     -     
 نيست؟

بلـه، در     ـ ام نشسته بودم چند روز پيش من در خانه     
اي  از      و داشتم كتاب قديمي و خـاك خـورده      ـ   ! خانه

بـه   * “ د آرته اسپوتنيكاندي” نام  را به“   روفوس لونيكوال” 
تـر بـا      در واقع مزاج مـن بـيـش     .  خواندم زبان التين مي

جا كه  ساز است، اما از آن هاي زيباي عاشقانه هم داستان
كتابي در اين زمينه در آن لحظه در دسترسم نبـود، بـه     

اما ناگـهـان   .  ناچار مشغول خواندن اين كتاب علمي شدم
به هوا پريد، وقتي متوجه شدم  ** روح من، صدهزار قالج

هـاي   درِ اتاق:  افتد كه چيزي دارد در روي زمين اتفاق مي

هايم يكي پس از ديگري باز مي شـد و بـاران          همسايه
هايي كه روي پله ها با سـر   كلمات تند و عصبي، مثل تكه
ي سكوت را جر  غلتد،  پرده و صدا پشت سر هم فرو مي

 .دادند و واجر مي
 !بله، پشت سر هم از پله ها فرو غلطيدند      
كـردن   چه اتفاقي افتاده است؟ وقت زيادي براي فكـر      

نداشتم، چون درِ اتاق من هم با صداي مهيبي باز شد و   
مـن  بـا گــوش خـودم، از دهــان دوسـت جـوانــم                      

. علت اين جار و جـنـجـال را شـنـيـدم          “  دوسنوبيشين” 
دانيد، دوسنوبيشين منبع پايان نـاپـذيـر     طور كه مي همان

 . اخبار و اطالعات است
 ! آب تموم شده، پدر جان  -     
من شير آب را باز كـردم  ” :  تر توضيح داد و بعد بيش     

حـتـي يـك      .  فايده بـود  بي.  و سعي كردم آن را مك بزنم
اصـال و    .  نه آب سرد، نه آب گـرم   .  قطره آب هم نداشت

ما بايد فورا دست به سازماندهي بزنيم و كميسيون .  ابدا
 “.تحقيقات درست كنيم

هايي كه با صداي اپرا گونه و مصـمـم ايـن       همسايه     
دوست جوان به هيجان آمده بودند، گروه گروه به اتـاق  
من ريختند و نارضايتي جدي خود را از اين وضـعـيـت،    

 :تند تند به زبان  آوردند
 حاال من چطوري حمام بخار را آماده كنم؟  -     
بگو ببينم، پس من چطوري سـمـاورم را جـوش           -     

 بياورم؟
. اين همه زحمت كشيديم و همه جا را تميز كـرديـم    -     

 .واقعا كه جاي تاسف است
كنت آنيلين هم كه يك وقت منشي حزب بود، موافقت      

 كشف
 غالمرضا آذرهوشنگ: مترجم)                  هنري پل واتره( ير هنري بائو پي

در فرانسه به  1908ير شناخته شده است، در سال  كه با نام هنري بائو پي)  Henri Paul Vatre( هنري پل واتره 
هاي ادبي اسپـرانـتـو     تر در همكاري با مطبوعات و نشريه اسپرانتيست شد و باقي عمرش را بيش 1927از سال .  دنيا آمد

به  4-5شماره ي “  Nica Revuo“ ي  داستان زير بـراي اولين بار در مجله.  او نويسنده و مترجمي پركار بود.  زبان گذراند
 .  چاپ رسيد
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 .خودش را با اين مسئله اعالم كرد
مـا  ” :  اي اعالم كـرد    دوسنوبيشين به طرز قانع كننده     

 “.تر يك درخواست تنظيم كنيم بايد هر چه سريع
در همين وقت، پوليينا سميونوونا با صـداي نـرمـي           
اگر سرچشمه اين آب مقدس خشك شـده اسـت،     ” :  گفت
اش به خاطر گناهاني است كه اين انسان ها مرتـكـب    همه
بياييد همه با هم توبه كنيم و استغفار !  برادران.  شوند مي
 “.طلبيم به

لزوبياتنيكف پير، كه زماني دوك هوبورو بـود، بـه            
من خيـلـي آب     ” :  زانو افتاد و در مقابل جمع اعتراف كرد

ي مقـدس كـازان      اما با خضوع تمام به دوشيزه.  خوردم
هاي زوزيم مقدس  دهم، و صادقانه به خون زخم قول مي

خورم كه از اين پس فـقـط كـواس و ودكـا            سوگند مي
 “.بنوشم و ال غير

همه حاضرين زانو زدند، صليب بر خود كشيدند و با     
 .صداي بلند، به گناهان و اعمال سياه خود اعتراف كردند

رفقا، من آدم كثيفي هستم؛ چـون سـر مشـتـريِ              -    
در شيري كه هر روز بـه او      .  گذاشتم شيرم  را كاله مي

 ...فروختم، بله، در اين شير مي
چنـان اشـك      آب دهانش را به سختي قورت داد و آن    

كس جـرات   هيچ.  شد ريخت كه دل سنگ به حالش آب مي
 .همه با هم به گريه افتادند. نكرد او را دلداري بدهد

كه به سختي آزردگـي خـودم را پـنـهـان               در حالي    
آلـود جـمـع، بـه          هاي گـريـه     فين كردم، در ميان فين مي

ي خود پيشنهاد كردم، بهتر است سري  همراهان درمانده
به حمام بزنيم و از نزديك ببينيم دقيقا مشكل چيسـت و    
چطور مي توانيم خودمان را از اين وضعيت آزاردهنـده  

در .  ها مطيعانه به دنبال من به راه افتادند آن.  كنيم خالص
هاي گرم خودمان آن قـدر پـر          جا ما وان را با اشك آن

استپان ايليچ، به سرعت .  كرديم كه سرانجام سرريز كرد
كـنـد و بـراي          خبـر  را تر سرايدار دويد تا هر چه سريع
در همين حيص و .  جا برساند را به آن كمك، فورا خودش

هايش را يكي يكي درآورد  بيص، پوليينا سيمونوونا لباس
ما هم يكي پس از ديگري همين كـار  .  و در وان فرو رفت

دوسنوبيشين مراقب بود تا نوبت بـه خـوبـي      .  را كرديم
اي  اين وظيفه را او با شايستگي هوشيارانه.  رعايت شود
 .داد فين هاي سوزناكش انجام مي در ميان فين

هرگز اين حمام عـالـي   .  سرانجام، نوبت به من رسيد     
انگيزترين لذتي بود كـه     خاطره.  را فراموش نخواهم كرد

انگار حمـام روغـن     .  من تاكنون پشت سر گذاشته بودم

بود؛ چرب و گرم، بـا  
ــرم و        ســطــحــي ن

هاي سـبـز،    درخشش
هــم چــون دريــاي      
سياه در كنار بـنـدر     
. قديمي سواسـتـوپـل   

چـون   بوي تندي هـم 
بوي زهم ماهـي كـه     
ــوازش       مشــام را ن

دهد، بـوي تـيـز         مي
سـركـه     چربيِ مانده،

كهنه، بز نر عـاشـق     
دانم چـه   پيشه، و نمي

بوي غير قابل تشخيص ديگري كه با بوي عطري قـوي    
كـرد   در هم آميخته شده بود، به تمام منافذ بدنم نفوذ مي

 .و در يك هماهنگي كامل، مرا در حظي وافر فرو مي برد
ي  اي، ما را در چنبـره  خوشبختي عظيم مافوق زميني     

پوليينا از دوسنوبيشـيـن بـراي آن        .  خود فراگرفته بود
ي هيجاني كه او را مسخره كرده بود و به او لـقـب    لحظه

مـادرجـان   .  داده بود، پوزش طلبيـد “  چند ضلعي نامنظم” 
اي روحاني فرو رفته بود، سر بـر   گروزنووا كه در جذبه

هاي كنت آنيلين گذاشت و با تشنجي خـاص،     روي شانه
كرديـم كـه      ي ما احساس مي همه.  هاي به گريه افتاد هاي

ايم؛ با خودمان، با ديگران و بـا       دوباره صلح طلب شده
 .خدا
هـمـان      ـ مان را كنار پنجره آويزان كرديم هاي لباس     

هاي خود را بـه     هاي قوم بني اسرائيل چنگ طور كه بچه
 كنند هاي شهر بابل آويزان مي درختان بيد كنار رودخانه

هاي خود را خشك كنيم، همگي با هم  كه بدن و براي اين ـ
تـولـد   ” شروع كرديم به خواندن سرود مقدس و قديمـي    

چنان كه پدرانمان بـه مـا يـاد داده           ، درست آن“ دوباره
 .بودند

هـا و     وقتي باالخره افرادي از گروه نجات، بـا تـلـمـبـه         
هاي تحقيقات دريايي خود سر رسيدنـد، ديـگـر       دستگاه

هيجـان مـا حـتـي آخـريـن             .  همه چيز خشك شده بود
. هاي ما را هم خشك كرده بود اشك

 
 .و جنبه ي طنز دارد“ هنر فضانوردي”به معني  *

واحدي براي اندازه گـيـري درازي     .  قالج واحد قديمي براي سنجش ارتفاع يا عمق ** 
 )فرهنگ آنندراج( دست

45 



 1384بهار   دهمشماره ياز     

13 

 

          N-ro: 11    Printempo 2005            

A
rt

ik
ol

o 
ه /

قال
 م

1999)1378:( 
. م:   اعضاي كميته مركزي سازمان جهاني اسـپرانتو ، 20ي  صفحه

 رضا ترابي
اعضاي كميته مركـزي سـازمان جهـاني جوانـان        ،  51ي  صفحه

 عباس باغستاني: اسپرانتودان
ي سـازمان جهـاني جوانـان        اعضاي هيات رييسه،  53ي  صفحه

 رضا ترابي. م: اسپرانتودان
 .سازمان جوانان اسپرانتودان ايران: بخش جوانان، 56ي  صفحه
علـي اصـغر كوثـري     :  نماينـده جـوان   :  نماينـده :  كنگاور  ،204-5ي صفحه

 )اسالم: آموزش، مذهب(
كـامپيوتر،  (نـويس كـامپيوتر       برنامـه :  سـروش محمـدزاده   :  نماينـده   :كرج

عكاسـي، زبـان،    (كارمنـد بانـك     :  حميد شاعري :  معاون نماينده)  حسابداري
 )فرهنگ
، دكتـر   )زبان هاي فرانسه و فارسـي    (دانشجو:  جواد كمالي:  نماينده :مشهد

هر مـاه همـايش محلـي       :  باشگاه محلي ).  پزشكي(پزشك  :  كيهان صيادپور
 .برقرار است
 ).زبان انگليسي(آموزگار : فاضل تيموري: نماينده :قزوين
 ). نوردي، كامپيوتر جهانگردي، كوه(پور محمد ساماني: نماينده: شيراز
 ژيال صديقي: نماينده :تهران
 پريسا رضايي: نماينده جوان :تهران

شناســي   دبــير زيــست :  الــديني  محمــد كــرام :  نماينــدگان تخصــصي 
: ، پرينـوش صـنيعي    )نـشر (مهندس مكانيك :  ، بهروز عطايي )شناسي زيست(

، )فلـسفه (كارمنـد   :  نـژاد   ، عبداله حكيـم   )مديريت(ريزي پژوهش   مدير برنامه
تكنسين داروسـازي :  ، كامبيز قديري)پرستاري، موسيقي(پرستار:  فاطمه اوتاد

. ، م )جغرافيا، تـاريخ  (معلم جغرافيا :  ، ژاله صديقي نويدي)عكاسي، داروسازي(
، آذر فرجـي    )جوانان، اسالم، جهـانگردي (مدير، آموزگار اسپرانتو :  رضا ترابي

ادبيـات فارسـي، امـور      (؟:  ، فريبا نوري مجد   )حسابداري دوبل(حسابدار:  زنوز
مديـر  :  ، سـيد نـواب مظفـري      )نقاشـي (نقـاش   :  پـور   ، مرتضي حبيـب   )زنان

پليمـر،  (مهنـدس پليمـر   :  ، فاطمـه حـاجي صـولت      )حسابداري و دفترداري  (
 ).جهانگردي، آموزش

 .كانون اسپرانتو ايران :دفتر اسپرانتو در تهران
 

2000)1379:(  
. م:   اعضاي كميته مركزي سازمان جهاني اسـپرانتو ، 22ي  صفحه

 رضا ترابي

كانون اسپرانتو ايران، انتشارات :  همكارهاي مالي كشوري، 36ي  صفحه
 عطايي
 .سازمان جوانان اسپرانتودان ايران: بخش جوانان، 58ي  صفحه
علـي اصـغر كوثـري     :  نماينـده جـوان   :  نماينـده :  كنگاور  ،200-1ي صفحه

 )آموزش، اسالم(
كـامپيوتر،  (نـويس كـامپيوتر       برنامـه :  سـروش محمـدزاده   :  نماينـده   :كرج

عكاسـي، زبـان،    (كارمنـد بانـك     :  حميد شاعري :  معاون نماينده)  حسابداري
 )فرهنگ
، )زبان هاي فرانسه و فارسـي (استاد دانشگاه :  جواد كمالي:  نماينده :مشهد

هـر مـاه همايـش      :  باشگاه محلـي  ).  پزشكي(پزشك  :  دكتر كيهان صيادپور  
 .محلي برقرار است

 ).زبان انگليسي(آموزگار : سيد فاضل تيموري: نماينده :قزوين
 ). نوردي، كامپيوتر جهانگردي، كوه(پور محمد ساماني: نماينده: شيراز
 ژيال صديقي: نماينده :تهران
 پريسا رضايي: نماينده جوان :تهران

شناســي   دبــير زيــست :  الــديني  محمــد كــرام :  نماينــدگان تخصــصي 
روش تـدريس اسـپرانتو،     (مهندس مخابرات   :  ، حمزه شفيعي)شناسي زيست(

، )نـشر (مهنـدس مكانيـك   :  ، بهروز عطـايي   )مخابرات، ميهماني با پاسپورت 
: نـژاد   ، عبدالـه حكيـم    )مـديريت (ريزي پژوهش مدير برنامه:  پرينوش صنيعي

: ، كـامبيز قـديري    )پرستاري، موسـيقي  (پرستار:  ، فاطمه اوتاد)فلسفه(كارمند 
معلم جغرافيـا  :  ، ژاله صديقي نويدي   )عكاسي، داروسازي(تكنسين داروسازي

جوانـان، اسـالم،    (مـدير، آموزگـار اسـپرانتو       :  رضا ترابي.  ، م)جغرافيا، تاريخ(
؟:  ، فريبا نوري مجـد )حسابداري دوبل(حسابدار:  ، آذر فرجي زنوز)جهانگردي

، سـيد نـواب     )نقاشـي (نقاش  :  پور  ، مرتضي حبيب)ادبيات فارسي، امور زنان(
مهندس پليمر :  ، فاطمه حاجي صولت)حسابداري و دفترداري(مدير :  مظفري

 ).پليمر، جهانگردي، آموزش(
 .كانون اسپرانتو ايران :دفتر اسپرانتو در تهران

 
2001)1380:(  
كانون اسپرانتو ايران، انتشارات :  همكارهاي مالي كشوري، 35ي  صفحه
 عطايي
 .سازمان جوانان اسپرانتودان ايران: بخش جوانان، 58ي  صفحه

ــه  ،  199-200ي  صــفحه ــده:  بان ــوان  :  نماين ــده ج ــي  :  نماين ــوا كريم هي
 )گذاري، ترجمه، جهانگردي سرمايه(

 :كـرج )آموزش، اسـالم  (علي اصغر كوثري :  نماينده جوان:  نماينده:  كنگاور

  اسپرانتو در ايراناسپرانتو در ايران
  به روايت اسناد انجمن جهاني اسپرانتوبه روايت اسناد انجمن جهاني اسپرانتو

  بخش پايانيبخش پاياني
 محمدرضا ترابي
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) كـامپيوتر، حـسابداري   (نـويس كـامپيوتر      برنامه:  سروش محمدزاده:  نماينده
 )عكاسي، زبان، فرهنگ(كارمند بانك : حميد شاعري: معاون نماينده

، )زبان هاي فرانسه و فارسـي    (استاد دانشگاه :  جواد كمالي:  نماينده :مشهد
باشگاه .  سعيد برهاني :  نماينده جوان ).  پزشكي(پزشك :  دكتر كيهان صيادپور

 .هر ماه همايش محلي برقرار است: محلي
 ).زبان انگليسي(آموزگار : سيد فاضل تيموري: نماينده :قزوين
 ). نوردي، كامپيوتر جهانگردي، كوه(پور محمد ساماني: نماينده: شيراز
 ژيال صديقي: نماينده :تهران

شناســي   دبــير زيــست :  الــديني  محمــد كــرام :  نماينــدگان تخصــصي 
روش تـدريس اسـپرانتو،     (مهندس مخابرات   :  ، حمزه شفيعي)شناسي زيست(

، )نـشر (مهنـدس مكانيـك   :  ، بهروز عطـايي   )مخابرات، ميهماني با پاسپورت 
، )پرستاري، موسـيقي  (پرستار:  ، فاطمه اوتاد )فلسفه(كارمند :  نژاد عبداله حكيم

، ژالـه صـديقي     )عكاسـي، داروسـازي   (تكنـسين داروسـازي   :  كامبيز قديري 
مدير، آموزگـار اسـپرانتو    :  رضا ترابي.  ، م)جغرافيا، تاريخ(معلم جغرافيا:  نويدي

، )حـسابداري دوبـل   (حـسابدار :  ، آذر فرجي زنوز   )جوانان، اسالم، جهانگردي(
نقـاش  :  پـور   ، مرتـضي حبيـب    )ادبيات فارسي، امور زنان (؟:  فريبا نوري مجد

، فاطمـه حاجـي     )حسابداري و دفترداري (مدير :  ، سيد نواب مظفري)نقاشي(
 ).پليمر، جهانگردي، آموزش(مهندس پليمر: صولت

 .كانون اسپرانتو ايران :دفتر اسپرانتو در تهران
 

2002)1381:(  
دوميـن  (  :،  اعضاي افتخاري سازمان جهاني اسپرانتو  16ي  صفحه
 عارف آذري ) ايراني
كانون اسپرانتو ايران، انتشارات :  همكارهاي مالي كشوري، 29ي  صفحه
 عطايي
 .سازمان جوانان اسپرانتودان ايران: بخش جوانان، 50ي  صفحه
 هيوا كريمي: نماينده جوان: نماينده: بانه ، 182-184ي صفحه
 )آموزش، اسالم(علي اصغر كوثري: نماينده جوان: نماينده: كنگاور
كـامپيوتر،  (نـويس كـامپيوتر       برنامـه :  سـروش محمـدزاده   :  نماينـده   :كرج

عكاسـي، زبـان،    (كارمنـد بانـك     :  حميد شاعري :  معاون نماينده)  حسابداري
 )فرهنگ
، )هاي فرانـسه و فارسـي     زبان(استاد دانشگاه :  جواد كمالي:  نماينده :مشهد

باشگاه .  سعيد برهاني :  نماينده جوان ).  پزشكي(پزشك :  دكتر كيهان صيادپور
 .هر ماه همايش محلي برقرار است: محلي

 ).زبان انگليسي(آموزگار : سيد فاضل تيموري: نماينده :قزوين
 ). نوردي، كامپيوتر جهانگردي، كوه(پور محمد ساماني: نماينده: شيراز
 ژيال صديقي: نماينده :تهران

شناســي   دبــير زيــست :  الــديني  محمــد كــرام :  نماينــدگان تخصــصي 
: نـژاد   ، عبدالـه حكيـم   )نشر(مهندس مكانيك:  ، بهروز عطايي)شناسي زيست(

: ، كـامبيز قـديري    )پرستاري، موسـيقي  (پرستار:  ، فاطمه اوتاد)فلسفه(كارمند 
معلم جغرافيـا  :  ، ژاله صديقي نويدي   )عكاسي، داروسازي(تكنسين داروسازي

روش تـدريس اسـپرانتو،     (مهندس مخابرات  :  ، حمزه شفيعي)جغرافيا، تاريخ(
مـدير، آموزگـار اسـپرانتو      :  رضـا ترابـي   .  ، م )مخابرات، ميهماني با پاسپورت  

، )حـسابداري دوبـل   (حـسابدار :  ، آذر فرجي زنـوز    )جوانان، صلح، جهانگردي(
نقـاش  :  پـور   ، مرتـضي حبيـب    )ادبيات فارسي، امور زنان (؟:  فريبا نوري مجد

، فاطمـه حاجـي     )حسابداري و دفترداري (مدير :  ، سيد نواب مظفري)نقاشي(
 ).پليمر، جهانگردي، آموزش(مهندس پليمر: صولت

 .كانون اسپرانتو ايران :دفتر اسپرانتو در تهران
 

 

2003)1382:( 
كانون اسپرانتو ايران، انتشارات :  همكارهاي مالي كشوري، 29ي  صفحه
 عطايي
 .سازمان جوانان اسپرانتودان ايران: بخش جوانان، 48ي  صفحه
 هيوا كريمي: نماينده جوان: نماينده: بانه ، 177-8ي صفحه
 )آموزش، اسالم(علي اصغر كوثري: نماينده جوان: نماينده: كنگاور
كـامپيوتر،  (نـويس كـامپيوتر       برنامـه :  سـروش محمـدزاده   :  نماينـده   :كرج

عكاسـي، زبـان،    (كارمنـد بانـك     :  حميد شاعري :  معاون نماينده)  حسابداري
 )فرهنگ
، )هاي فرانـسه و فارسـي     زبان(استاد دانشگاه :  جواد كمالي:  نماينده :مشهد

هر ماه همـايش محلـي برقـرار       :  باشگاه محلي.  سعيد برهاني:  نماينده جوان
 .است

 ).زبان انگليسي(آموزگار : سيد فاضل تيموري: نماينده :قزوين
 ). نوردي، كامپيوتر جهانگردي، كوه(پور محمد ساماني: نماينده: شيراز
 ژيال صديقي: نماينده :تهران

شناســي   دبــير زيــست :  الــديني  محمــد كــرام :  نماينــدگان تخصــصي 
: نـژاد   ، عبدالـه حكيـم   )نشر(مهندس مكانيك:  ، بهروز عطايي)شناسي زيست(

: ، كـامبيز قـديري    )پرستاري، موسـيقي  (پرستار:  ، فاطمه اوتاد)فلسفه(كارمند 
معلم جغرافيـا  :  ، ژاله صديقي نويدي   )عكاسي، داروسازي(تكنسين داروسازي

روش تـدريس اسـپرانتو،     (مهندس مخابرات  :  ، حمزه شفيعي)جغرافيا، تاريخ(
مـدير، آموزگـار اسـپرانتو      :  رضـا ترابـي   .  ، م )مخابرات، ميهماني با پاسپورت  

، )حـسابداري دوبـل   (حـسابدار :  ، آذر فرجي زنـوز    )جوانان، صلح، جهانگردي(
پزشك :  ، دكتر كيهان صيادپور   )ادبيات فارسي، امور زنان(؟:  فريبا نوري مجد

مديـر  :  ، سـيد نـواب مظفـري      )نقاشـي (نقاش  :  پور ، مرتضي حبيب)پزشكي(
پليمـر،  (مهنـدس پليمـر   :  ، فاطمـه حـاجي صـولت      )حسابداري و دفترداري  (

 ).جهانگردي، آموزش
 .كانون اسپرانتو ايران :دفتر اسپرانتو در تهران

 
2004)1383:(  
كانون اسپرانتو ايران، انتشارات :  همكارهاي مالي كشوري، 34ي  صفحه
 عطايي
 .سازمان جوانان اسپرانتودان ايران: بخش جوانان، 56ي  صفحه
 هيوا كريمي: نماينده جوان: نماينده: بانه ، 184-6ي صفحه
 )آموزش، اسالم(علي اصغر كوثري: نماينده جوان: نماينده: كنگاور
 )عكاسي، زبان، فرهنگ(كارمند بانك : حميد شاعري: معاون نماينده :كرج

، )هاي فرانـسه و فارسـي     زبان(استاد دانشگاه :  جواد كمالي:  نماينده :مشهد
هر ماه همـايش محلـي برقـرار       :  باشگاه محلي.  سعيد برهاني:  نماينده جوان

 .است
 ).زبان انگليسي(آموزگار : سيد فاضل تيموري: نماينده :قزوين
 ). نوردي، كامپيوتر جهانگردي، كوه(پور محمد ساماني: نماينده :شيراز
، بهـروز   )شناسـي   زيـست (شناسـي     دبير زيـست :  الديني محمد كرام:  تهران
، فاطمـه   )فلـسفه (كارمند  :  نژاد  ، عبداله حكيم )نشر(مهندس مكانيك:  عطايي
تكنـسين داروسـازي   :  ، كـامبيز قـديري    )پرسـتاري، موسـيقي   (پرستار:  اوتاد

، )جغرافيـا، تـاريخ   (معلـم جغرافيـا   :  ، ژاله صديقي نويدي)عكاسي، داروسازي(
روش تدريس اسپرانتو، مخابرات، ميهماني   (مهندس مخابرات :  حمزه شفيعي
جوانـان، صـلح،    (مـدير، آموزگـار اسـپرانتو       :  رضـا ترابـي   .  ، م )با پاسـپورت  
؟:  ، فريبا نوري مجـد )حسابداري دوبل(حسابدار:  ، آذر فرجي زنوز)جهانگردي

، مرتضي  )پزشكي(پزشك  :  ، دكتر كيهان صيادپور)ادبيات فارسي، امور زنان(
، )حسابداري و دفترداري (مدير :  ، سيد نواب مظفري)نقاشي(نقاش :  پور حبيب
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 ).پليمر، جهانگردي، آموزش(مهندس پليمر: فاطمه حاجي صولت
 .كانون اسپرانتو ايران :دفتر اسپرانتو در تهران

 
 :ي شهرها و نقاط جديد ادامه
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 دو گروه متفاوت
ي من، اسپرانتودانان از نظر روانشناختي به دو  گـروه       عقيده به

هايي هستند، كه با  از يك سو، ايشان انسان.  متفاوت تعلق دارند
يابند و خود را خـارج از     خوبي انطباق نمي جمعي به زندگيِ دست

ي اقـدام كـردن،        جريانات مد روز، جامعه، عقايد حاكم و نحوه
اند كه بـا     هايي با اين واقعيت كنار آمده انسان.  كنند احساس مي

شده يا در در حـال         اكثريت مردم تفاوت دارند، و خود را ترك
پذيرشِ تـنـهـايـيِ       .  كنند شدن توسط اكثريت احساس مي ترك

هايـي   اين دليل، انسان به.  عميقِ زندگيِ انسان، كار آساني نيست
كـنـنـد،     ها، متفاوت احساس مي كه خود را نسبت به اكثريت آدم
وجود آوردنِ اجتماعي از افـراد     تمايل به پيوستن به ديگران و به

بنابر ايـن  .  گون را دارند تا در آن احساس خوبي داشته باشند هم
ديگر بارها و بارها بگويند كـه   يك آيند تا به ايشان نيز گردهم مي

الـبـتـه    .  چقدر برحق هستند و چقدر دنياي خارج در اشتباه است
اسپرانتو به بسـيـاري از     .  اين امري كامالً عادي و انساني است

اند، ايـن امـكـان را         خوبي انطباق نيافته افرادي كه با جامعه به
هـا   ارزاني داشته است تا بتوانند اشخاص شبيه به خود را، كه آن

اند، بيابند تا در كنـار   انطباق نيافته)  ي خود با جامعه( خوبي  هم به
داريِ ديگران و تقويت گشتـن   مند شدن از دل ها امكان بهره آن
وجـود    -تر ساختن زندگي الزم اسـت       كه براي قابل تحمل  -

اي مصداق داشت، كه در پيِ  ويژه در دوره اين امر به.  داشته باشد

ي پذيرشِ سريع اسپرانتو از دست داده شد، و    آن اميدهاي اوليه
ي كـافـي      اندازه هاي درجهت اسپرانتو به كه استدالل پيش از آن

عبارت ديگر در بين جنگ جهانيِ اول    مند و واقعي شد، به قدرت
در آن دوره، بخش عـظـيـمـي از         .  هاي شصت و هفتاد و دهه

هايي با مشـكـالت    هاي عصبي، يعني انسان اسپرانتودانان از آدم
تري نسبت به يك فرد معمولي، تشكيل  روانيِ بيشتري يا بزرگ

 .شد مي
هايـي، كـه      ما دينِ بزرگي به آن افراد عصبي، به آن انسان     

مشكالت رواني، ايشان را فلج ساخته بود، داريم، چرا كه بـدون    
از .  شـد    رفت و نابود مـي    از بين مي  ايشان اسپرانتو خيلي آسان

انگارانه و ناعادالنـه   موضعي باال به ايشان نگريستن، كاري ساده
 Raŭma( كاري كه برخي از مدافعانِ مانيفسـت راوم       –است 

Manifesto  (در شرايط تاريخي، كـه    .  تمايل به انجامِ آن دارند
گرا نيـز   سبزهايي كه قدري فرقه ايشان قرار داشتند، وجود ستاره

افـراد عـادي     .  بودند، براي توسعه يافتن اين زبـان الزم بـود      
توانستند جلبِ اسپرانتو شوند، از آن استفاده كنند و در نتيجه  نمي
طور مداوم مورد استفاده قرار  اگر اسپرانتو به.  را زنده نگه دارند آن

زد، اگـر در         كسي دست به تاليف آن نمي گرفت، اگر هيچ نمي
حـتـي      –شد  ها سودمند واقع نمي ها و كنگره مكاتبات، همايش

توسط افرادي، كه اكثر ايشان را افرادي عجيب و غريب تشكيل 
ي ادبي و زبانيِ خود  توانست قدرت بالقوه اين زبان نمي –داد  مي

توانست رفـتـه      توانست غني گردد، و نمي را توسعه بخشد، نمي

شناختيي مشكلل       ِ     ِ   ابعاد روان          
 زبانن جهاني و اسپرانتو    ِ                 

 بخش دوم       
  اسد محبوب: ترجمه

رانيِ مشهورِ پروفسور كـلـود پـيـرون             قبل، بخش نخست اين سخن در شماره
)Claude Piron  (     ـلرا، كه به زبان اسپرانتو و در همايشي چندمليتي در بـاس
)Basel ( در ايـن    .  ايراد شده است، خوانـديـم   1998مارس سال  21، در تاريخ

شناختيِ ديگري در ارتباط بـا زبـان،      را كه به ابعاد روان شماره بخش دوم آن
 1.خوانيم پردازد، مي المللي و زبان اسپرانتو مي مشكل زبان بين

رانيِ پروفسور پيرون براي ما ايرانيـان هـمـيـن        تاييد عالمانه بودن اين سخن
خوبي در جنبش اسپـرانـتـوي     هاي ايشان را به ها و گفته بس، كه مصداق يافته

البته با كمي تاخير زماني نسبت به غرب و اروپـا،    –توانيم بيابيم  ايران نيز مي
ايم و برايمان كـامـالً عـادي و           اي است كه به آن عادت كرده هم پديده كه آن

 .كند موجه جلوه مي
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ي مشكل زبان در دنيا  تري درباره رفته به تجزيه و تحليلِ عميق
نـويسـان      من مطمئن هستم كه چند قرنِ بعد، تاريـخ .  بيانجامد

ها، از طريقِ زنده نگاه داشـتـنِ    متوجه خواهند شد كه اين انسان
اين زبان و توسعه دادن آن، خدمت بسيار عظيمي به بشـريـت     

هاي ايشان، ريشه در يـك     حتي اگر بخشي از انگيزه  -اند  كرده
 .شناسيِ رواني داشته است آسيب
هاي عجيب و غـريـب، كـه       در كنار اين افراد عصبي و آدم     

هـايـي بـا         شان صحبت كردم، اسپرانتو انسـان    تاكنون در باره
. سوي خود جلب كرده اسـت    العاده قوي را نيز به شخصيتي فوق

انساني، كه از نظر رواني كامالً سالم است، تـنـهـا درصـورتـي        
تواند به گروهي كامالً غيرعادي بپيـونـدد، كـه از چـنـان             مي

هـا     شخصيت نيرومندي برخوردار باشد، كه بتواند با انبوه انسان
نظر خود را بر اسـاسـي واضـح، جـدي، و            مواجه شده و نقطه

ترتيبي كه قادر باشد خـود را بـرحـق           شده بنياد نهد، به آزموده
بخـتـانـه     خوش.  احساس كند، و با اين وجود اسير نخوت نگردد

ي    انـدازه    ها از ابتدا در دنياي اسپرانتو بـه  تعداد اين نوع  انسان
عنوان مثال، يكي از ايشان، ادمون پريوا  به.  كافي زياد بوده است

 )Edmond Privat  (ينِ فـراوانـي   .  بوده استما به ايشان نيز، د
داريم، چراكه ايشان كمك زيادي به پيشبرد اسپرانتو كـردنـد و     

هاي متفاوت نشان دادند كه اسپرانتودانان تنها  تدريج در محيط به
 .شوند از افراد عجيب و غريب و متعصب تشكيل نمي

طور واضح، اين دو گروه متفاوت، فصلِ مشترك نـيـز      و، به     
تر يا شديدتـر   هايي با خصوصيات عصبيِ بيش دارند، يعني انسان

حال برخوردار از شخصـيـتـي      از يك انسان متوسط، اما در عينِ
خاطرِ اجباري دايمي در جـهـت    كه در اغلب موارد دقيقاً به( قوي 

تالش براي زندگي در محيطي، كه در آن انسان خود را راحت يا 
 ).يافته احساس كند، تقويت نيز شده است  كامالً انطباق
 ذهن سالم كجاست؟: يك تناقض

براي مدتي طوالني، :  بنابر اين ما در برابر يك تناقض قرار داريم
شـنـاسـيِ       شد با آسيب هايي تشكيل مي جهان اسپرانتو از انسان

ي ارتباطات زباني از نظر ذهني از  رغمِ آن، درباره رواني، كه علي
كه عموم جامعه از    موضعي كامالً سالم برخوردار بودند؛ در حالي

هنجـارتـر    شد كه احتماالً از نظر رواني به هايي تشكيل مي انسان
ي زباني از گـرايشـي كـامـالً          بودند، اما در رابطه با اين مسئله

آمـيـز      شناسانه و حتي مجبورم كه بگويم جـنـون   عصبي، آسيب
 .برخوردار است

چيزي سببِ بيان چنين اظهارنظري شديد و قـطـعـي         چه      
هـاي     شود؟ خُب، اين واقعيت، كه جامعه تـمـامـيِ نشـانـه        مي

ي خود با ارتباطات زبانـي ارائـه      ديدگيِ رواني را در رابطه آسيب
يك فرد عادي در صورت احساسِ يـك نـيـاز، چـه           .  كند مي
كند؟ او براي ارضاي نياز خود دست به انجام مـوثـرتـريـن،        مي

عنـوان مـثـال،       به.  زند ترين اقدامات مي ترين و سريع ارضاكننده
او در جـيـبِ     .  كند كسي را تصور كنيد كه احساس گرسنگي مي

ر   خود، كيفي پر از اسكناس دارد و در بخشي از شهر است، كه پـ
اگر او شخصي عـادي و سـالـم        .  از غذاخوري و رستوران است
جا يا غـذايـي    ها خواهد رفت تا در آن باشد، به يكي از اين مكان

ي شـمـا        عقيده.  بخورد يا بخرد تا او را از گرسنگي نجات دهد
جاي اين كار، به ايستگاه قطار برود، بليطي  ي كسي كه به درباره

جا پس از  كيلومتري بخرد، و از آن 300براي رفتن به محلي در 

رويِ طوالني به رستوراني كوچك برسد، كه غـذايـي      يك پياده
ناخوشايند دارد، چيست؟ نظر شما راجع به چنين انسـانـي، كـه      

اش بـا ايـن مشـكـل، بـراي             ي برخورد عجيب خاطر نحوه به
هاي متمادي گرسنگي كشيده و در آخـر نـيـز چـيـزي           ساعت

هـم بـا صـرف         دست آورده است، و آن كننده به چندان راضي نه
اي صدبرابرِ مبلغي كه الزم بوده است، چيست؟ هركسـي،   هزينه

. دانـد  ديدگي مي ي عصبيت و آسيب دهنده چنين رفتاري را نشان
چرا بايد به اقداماتي چنين پيچيده دست زد، بدون آن كه بـراي  

ي    كسي سودي در بر داشته باشد، در حالي كه ايـن مسـئلـه       
سادگي و از راه مستقيم حـل كـرد؟ در        توان به گرسنگي را مي

ي    ي ارتباطات زباني، اسپرانتودانان مانند فرد اول، و بقيـه  زمينه
 .كنند جهان مثل شخص دوم عمل مي

وجود مقاومت، تاييدي بر صحيح بودنِ تشـخـيـص    
 است

كه رفـتـار    ي اين ولي، با وجود اين ممكن است براي شما درباره
ديدگي است، شكي وجـود داشـتـه       ي آسيب مربوطه واقعاً نشانه
. اي براي اين تشخيص احتياج داشته بـاشـيـد    باشد، و به تاييديه

گـونـه      هـاي ايـن       مشخصه  دانيم كه يكي از وجه خُب، ما مي
گـونـه      فردي كـه واجـد ايـن       .  است مقاومتها،  ديدگي آسيب
دهد تا از اين  شناختي است، هركاري انجام مي هاي آسيب ويژگي

كـه     كند، آگاه نشود، و از ايـن  طور سالم عمل نمي موضوع كه به
 -تر و موثرتـر     خيلي ارضاكننده –ي ديگري  گونه توانست به مي

با وجود اين در برخي از مواقع، شخـص  .  اقدام كند، آگاهي نيابد

تر   زمان، بسيار عادالنه ي هم تر از ترجمه مراتب كم اي به اسپرانتو امكان برقراركردنِ ارتباط را با هزينه
يِ مقدار  گذار سازد، و اين امكان با سرمايه تر از هر زبان ديگري ميسر مي از زبان انگليسي، خيلي راحت

عبارت  به. ها در اختيار قرار دارد هاي ارتباط، و دولت تري از زمان، پول و انرژي از سوي طرف بسياركم
 .ديگر، اسپرانتو راه مستقيم براي برطرف كردنِ نياز است
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كـنـد، امـا         گونه رفتار اقرار مـي    مربوطه به نابهنجار بودنِ اين
گونه اقدام كردن عـجـيـب،       دانم، كه اين بله، من مي” :  گويد مي

توانم جورِ ديگـري   شناسانه است، اما نمي غيرعادي، و حتي آسب
پذيرشِ غيرعادي بودنِ اين رفتار، يا عدم امـكـانِ     “  . عمل كنم

 .نامند تغيير دادنِ آن را، مقاومت مي
خُب، جالب است ببينيم، كه ايـن         

روش ـ كه ارتباطات زباني در دنياي ما 
برطبقِ آن سازمان يافته است ـ داراي 
تــمــامــيِ خصــوصــيــات رفــتــاري      

اسپرانـتـو وجـود      .  شناسانه است آسيب
اسپرانتو امكان برقراركردنِ ارتباط .  دارد

تـر از       مـراتـب كـم      اي به را با هزينه
تر از    زمان، بسيار عادالنه ي هم ترجمه

تر از هـر       زبان انگليسي، خيلي راحت
سـازد، و ايـن        زبان ديگري ميسر مي

يِ مـقـدار        گـذار    امكان با سـرمـايـه   
تري از زمان، پول و انرژي از    بسياركم

ها در    هاي ارتباط، و دولت سوي طرف
عبارت ديگر، اسپرانتو راه مسـتـقـيـم بـراي         به.  اختيار قرار دارد

جاي استفاده از آن، جامعه راهـي   اما به.  برطرف كردنِ نياز است
هـا     جامعه ميليون.  گزيند تر را برمي قيمت تر و گران بسيار پيچيده

هايي بيگانه  دارد تا در طول سالياني متمادي زبان كودك را وامي
طور متوسط در اروپـا   چنان سخت است كه به را فراگيرند، كه آن

از هر صدنفر يك فرد، و در آسيا از هر هزار نفر، يك شـخـص     
طور موثـري از     گردد تا در پايان اين آموزشِ طوالني به قادر مي

پس از صرف اين همه زحمـت، نـيـروي      .  آن زبان استفاده كند
ها، معلـوم شـده      آموزي گونه زبان عصبي، وقت و پول براي اين

است، كه مشكلِ نابرابري حل نشده، و با موانع زبـانـي چـنـان       
هـا و       چنان الزم است تا ميليـون  اند، كه هم سطحي روبرو شده

ها زبان و    ها به ده ساختنِ ترجمه ها دالرِ ديگر براي آماده ميليون
گذاري شود، زيرا بدون وجود  زمان، سرمايه هاي هم انجام ترجمه

. هاي ارتباط قادر به ايجاد تفاهم متقابل نخواهند بود ها، طرف آن
ديوانگي است كـه  .  آميز و ديوانگي است اين واقعاً يك كار جنون

وقت، پول و تالش خود را براي روشي چنين سطحي و بـدون    
. بازده صرف كنيم، هنگامي كه امكان اهتراز از آن وجـود دارد     

ديدگيِ خود را نشـان       توسط همين امر است، كه جامعه، آسيب
 .داده است

شناسانه بودنِ اين امر مهـر تـايـيـد        اما چيزي كه بر آسيب     
زند، اين واقعيت است كه اگر شمـا تـوجـه خـبـرنـگـاران،             مي

ي زندگيِ  دهنده گيرندگان، افراد مهم، و مسئولين سازمان تصميم
اجتماعي را نسبت به اين مسئله جلب كنيد و سعي كنيد كه بـه  
ايشان نشان دهيد، كـه ايـن نـظـام         

آميز است، و روش ديگري بـراي   جنون
برقراري ارتباط وجود دارد كه از نـظـر   

است و خيـلـي    صحيحو  درستعقلي 
يابي اسـت، بـا      تر نيز قابل دست راحت

ايـن  .  مقاومت روبرو خـواهـيـد شـد        
ها از توجه كردن به اخطار شمـا   انسان

روند، از پرداختـنِ بـه ايـن         طفره مي
ها را    مسئله گريزانند، و شواهد و اثبات

از آن كـه بـا        پيشانگارند،  ناديده مي
 پيشي  واژه.  ها آشنايي يافته باشند آن

در اين عبارت مهم است، زيرا اثبـاتـي   
كه تشخيص، صحيح بـوده   است بر اين

است، و شاهدي است براي وجود ايـن  
دهند كـه نـدانـنـد، روش          مسئولين جامعه ترجيح مي.  مقاومت

اي  جدا از آن شيوه –ديگري براي ايجاد ارتباط و صحبت كردن 
وجـود    -كنند  كه ايشان به ميلياردها ساكنِ اين كُره تحميل مي

جا كه  و از آن.  ايشان از رويارو شدن با حقيقت واهمه دارند.  دارد
كه اين خود اثباتي ديگر بـر   –ترسند  مايل نيستند ببينند كه مي

 –شناسانه بودنِ اين رفتار ايشان اسـت     هويت عصبي، و آسيب
دهند تـا ايـن پـرونـده          ها را مورد استفاده قرار مي تماميِ بهانه
 .گشوده نشود

كنند، بدون آن كـه   درنتيجه، اين افراد مهم چيزي را رد مي     
كه بـدانـنـد       ترسند، بدون آن كنند؛ ايشان مي را رد مي بدانند آن

گونه  وجود آوردنِ فاجعه، ظلم، ناكامي، و همه ترسند؛ سبب به مي
گردند كه غير ضـروري   پيچيدگي و زحمت، مخارج و ماليات مي

از جمله بايد اشاره كنـم  ( هاي فراواني  است و باعث تحميلِ رنج
خاطرِ عدم امكان برقرار ساختنِ ارتـبـاط      براي پناهندگان، كه به

شوند، ايشان  مي)  گردند زباني، دچارِ مشكالتي كامالً ملموس مي
هـا     شوند، بدون آن كه بدانند باعث آن   ها مي ي اين سببِ همه

شناسيِ اجتماعيِ حقيقتاً جـدي و       جا يك آسيب در اين.  اند شده
شوند و    ولي افراد بسيار اندكي متوجه آن مي.  شديد مطرح است

 .گردند به درك آن نايل مي

هايي بيگانه را فراگيرنـد، كـه      سازد تا در طول سالياني متمادي زبان ها كودك را وادار مي جامعه ميليون
طور متوسط در اروپا از هر صدنفر يك فرد، و در آسيا از هر هزار نفـر، يـك      چنان سخت است كه به آن

 .طور موثري از آن زبان استفاده كند گردد تا در پايان اين آموزشِ طوالني به شخص قادر مي

39 



 1384بهار   دهمشماره ياز     

19 

 

          N-ro: 11    Printempo 2005            

 يك تابو
  ارتباطـات در واقع، كلِ مبحث

ها و بين مردمِ  زباني بين دولت
هاي گوناگون، يك تـابـو    مليت

امري كامالً غير قابلِ لـمـس،   ( 
نزديك شدن و يا صـحـبـت      

اگر اسنـادي را    .  است)  كردن
شود  كه در اين زمينه توليد مي

مطالعه و بررسي كنيد، مالحظه 
ي  خواهيد كرد، كه تهيه و ارائه

اي انجام  گونه درصد آن به 99
شده است، كه انـگـار زبـان      

اسپرانتو وجود ندارد، گويي بشريت فاقد هـرگـونـه    
غيـر   به  -المللي  ي ديگري براي ارتباطات بين تجربه

هاي كـتـبـي و         هاي معمول توسط ترجمه از تجربه
بـا  ( كارگيريِ زباني ملي و با پرستـيـژ      شفاهي يا به

اسپرانتو يك تابو .  بوده است  -مانند انگليسي )  وجهه
اخيراً نيز مجدداً اين موضوع در پارلمان اروپا در بروكسل .  است

، كه بـه    المللي كمسيونِ بيناصطالح  در نشستي از به:  ديده شد
امـري  .  پرداخـت  مي ي اروپا ارتباطات در اتحاديه) عدم( ي  مسئله

كند، رد كردنِ مقايسه در ايـن   كه تابو بودن اسپرانتو را اثبات مي
 .نشست بود

خواهند ارزش يا كميت چـيـزي را        كه مي در علم، هنگامي     
عنوان مثال، پيـش   به.  كنند را با يك مرجع مقايسه مي بدانند، آن
ي دارويي جديد، تاثير آن را با موادي كـه   گيري درباره از تصميم

و يا هنگـامـي كـه      .  كنند تاكنون شناخته شده است مقايسه مي
عنوان نمونه يك  گيرند طرح بزرگي را عملي كنند، به تصميم مي

كنند؟ فراخواني بـراي   كار مي استاديومِ ورزشيِ جديد بسازند، چه
هاي گـونـاگـون       به شركت.  سازند هاي اهدايي منتشر مي كمك

شود تا از اين پروژه حمايت مالي كنند، و سـپـس        پيشنهاد مي
پـردازنـد تـا         هـا مـي       هاي مختلف شركـت  ي پاسخ مقايسه به

هاي آن و ديگر معيارهايـي   ها را بر اساسِ هزينه ترينِ آن معقول
ايـن فـرايـنـدي       .  كه الزم است مد نظر قرار گيرند، قبول كنند

درواقع روشي كامالً علمي براي فن يا هنر .  نرمال و عادي است
گيري براي انتخاب كردنِ بهترين روش براي نـيـل بـه       تصميم

اين متد يـا  .  هدفي مشخص وجود دارد
“ تحقيق در عمـلـيـات   ”روشِ علمي را 

اين روش در طـول جـنـگ      .  نامند مي
عـنـوانِ راهـي بـراي          جهانيِ دوم به

برگزيدنِ بهترين مسير بـراي حـمـلِ      
كاالها يا افراد، با بيشترين سرعـت و    

ي    ترين احتمال خطر، پا بر عرصـه  كم
خُب، اگر قواعد تحقيق در .  هستي نهاد

ي زبـان       عمليات درمـورد مسـئلـه       
كارگرفته شود، مالحظه خواهد شـد،   به

هدف، اسپرانتـو از     كه براي رسيدن به
هاي موجود ديـگـر، در      حل ي راه همه

امـا بـراي     .  ي بهينه است عمل، گزينه
هـاي گـونـاگـون بـا           ي سيستم رسيدن به اين نتيجه، مقايسه

طـور   يا همان( طور عيني،  ديگر الزم است، پس در عمل و به يك

، بايد ديد كه اسپرانتـو در    ) در محل:  شود كه اصطالحاً گفته مي
مقايسه با ايما و اشاره، و يا با لكنت صحبت كردن به زباني كـه  

ي كتـبـيِ    خوب فراگرفته نشده، با استفاده از انگليسي، با ترجمه
هـا ــ چـه           رانـي  ها و سخن ي شفاهيِ صحبت اسناد و ترجمه

كارگيري از التين و غيـره،   زمان، چه با تاخيرـ با به صورت هم به
اي است، كه رسيدن بـه ايـن        فقط چنين مقايسه.  چگونه است

 .گرداند نتيجه را، كه كدام سيستم بهترين است، ممكن مي
اما با وجود اين كه هزاران هزار ورق در اسناد مـربـوط بـه           

وضعيت زباني در سازمان ملل مـتـحـد، پـارلـمـان اروپـا و                
شود، اسنادي كه بـا   شناسي و غيره يافت مي هاي زبان كده دانش

شـونـد و        اي روبرو مـي  اي تطبيقي و مقايسه گونه اين مسئله به
اسپرانتو را نيز مدنظر قرار داده است، از تعداد انگشتان يك نفـر  

ي    هـاي ديـگـر، مـقـايسـه           جا كه در زمينه از آن.  تر است كم
هاي متفاوت ممكن براي رفعِ يك مسئله ، امري كـامـالً    حل راه

المللي تـوسـط      ي ارتباطات بين غالب است، فقدان آن در زمينه
. زبان، اثباتي بر اين امر است، كه يك تابو در كار است


 :ها منابع و پانوشت

ها، از جمله ژاپني و انگليسي  راني به بسياري از زبان ي اين سخن ترجمه  -1
راني  اصلِ اسپرانتوي اين سخن.  رسي است هاي اينترنت قابل دست در سايت

ي جهاني موجود است، ازجمله در دو سايت  نيز در بسياري از صفحات شبكه
 :زير

www.claude-piron.ch/claude-piron-biografio.html 

جدا از    ــ دهند كه ندانند كه روش ديگري براي ايجاد ارتباط و صحبت كردن  مسئولين جامعه ترجيح مي
ايشان از رويارو شدن بـا  .  وجود دارد ـكنند  اي كه ايشان به ميلياردها ساكنِ اين كُره تحميل مي آن شيوه

ها را مورد اسـتـفـاده     تماميِ بهانه...  ترسند  جا كه مايل نيستند ببينند كه مي و از آن.  حقيقت واهمه دارند
 .دهند تا اين پرونده گشوده نشود قرار مي
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المللي صلح و همبستگي  موزه بين با
 آشنا شويد

 ساله 2750نظير در نهضت جهاني اسپرانتو در سمرقند  اي بي مؤسسه
 )سمرقند، ازبكستان(اف  آناتولي يونس

 سيمين عمراني: برگردان
  تاريخ تأسيس           تاريخ تأسيس

المللي اسپرانتو و                         و از زبان بين               1977چيز از سال              در حقيقت همه                      
در سمرقند آغـاز                   “     اسپرانتو        ”   المللي دوستي                راه يافتن آن به باشگاه بين                          

 . ها در سطح كشور گرديد                      ترين باشگاه             شد، كه بعداا يكي از فعال           ً            
كرديم، بالفاصله دوسـتـان                               المللي را با اين زبان شروع                            مكاتبه بين                    

از چيزهايي كـه دوسـتـان                                   .     كرديم       بسياري در كشورهاي مختلف پيدا                            
هايي، در                گاه     كردند، اقدام به برپايي نمايش                              اسپرانتيست برايمان ارسال                        

نموديم        “     صلح ـ اميدد سياره زمين                     ”   المللي          هاي بين         گاه     ي نمايش         چرخه    
در سمرقند و تاشكند و چند شهر ديگر در روسيه با موفقيـت بـه                                                                     كه  

چه كه براي ما فرستاده بودند شـامـل                                          آن  .     گذاشته شد           معرض نمايش            
هاي تبليغاتي، پوسترهاي نقاشي، كارت پستال، اسناد و غـيـره                                                                    آگهي    

ضمناا مجموعه مشتركي شامل كانون اسپرانتو سمرقند و مـوزه          ً                                                       .     بود   
  31المللي صلح و همبستگي ، كه اسپرانتودانان سمرقـنـدي در                                                                    بين   

به مناسبت سال جهاني صلح افتتاح كرده بودند، شكـل                                                     1986دسامبر        
موزه در ساختمان اداري پارك مركزي فـرهـنـگ و                                                       .     و انسجام يافت             

 .) 56، شماره           Mustaqillikخيابان      ( آسايش در سمرقند واقع است                          
بنا به تصميم وزارت فرهنگ ازبـكـسـتـان عـنـوان                                                                 1989سال               

كلمات نغز عليشـيـر نـوايـي                                                      .     به آن اضافه شد              “     موزه ملي        ”   افتخاري         
   )Aliŝer Navoi     (                   دوست ازبكي بر سر در آن بـه                                شاعر برجسته و انسان

 . خورد      چشم مي      
پس هميشه بـا                .     است   ]   آور   [ هاي زمين، عداوت ـ نفرت                        دريابيد، آدم                      

 كنيد      نزاع و برادرانه، زندگي                        دوستي، بي         
  اهداف       اهداف 

المللي صلح و همبستگي يـك ارگـان خصـوصـي و                                                                 موزه بين                  
هاي انساني و جهاني و با اهداف                                 غيرانتفاعي است كه بر مبناي ارزش                               

 : است     زير سازمان يافته                
                                                                             پابرجايي و استقرار صلح، تفاهم و دوستي مـلـي بـه كـمـك

 . ديپلماسي مدون، هنر و آفرينش هنري                                
                                             متـحـول             .     ايجاد آگاهي و درك عميق در برتري حيات كره زمين

ساختن احساس مسئوليت شخصي در حل آن دسته از مشكـالت                                                    
هاي آينده بستگي                   جهاني كه به آينده جهان و تداوم زندگي نسل                                        

 . دارد    
        گذاردن فرهنگ متنوع بشري، آرزوهـا و رويـاهـاي                                                                  به نمايش

 دنيايي برتر و ضرورت همبستگي جهاني                                 
ي يك ديپلماسي                 موزه عالوه بر حفظ موجوديت خويش كه نتيجه                                                

مدون است، در نوع خود به عنوان يك مركز اطـالع ــ ارتـبـاطـي                                                                             
هـاي              هاي متنوع تربيتي، پروژه                         المللي، سعي دارد برنامه                         ساز بين         آشتي    

كه بتـوانـد                   هاي هنري را تحقق بخشد تا جايي                               گاه     المللي و نمايش                بين   
 . گاهي دائمي و پايدار باشد، دارد                                صاحب نمايش          

 
  گردآوري       گردآوري

چه كه در آن است در اصل از طريق مكاتـبـه                                               بنياد اين موزه و آن                             
كننده تمامي مسـائـل                           با دوستان اسپرانتيست بوده و در عمل منعكس                                        

“   نظام و مقياس جـهـانـي                           ”   ي عنوان استاندارد                     كننده       بشري، و دريافت              
موزه پيش از هر چيز به مشكالت تداوم زندگي، دوري از جنگ                                                      .     است   

هـاي          و خلع سالح، حقوق بشر، سير تكامل، حفظ محيط زيست، شيوه                                                   
مجموعه آثار گردآوري شـده كـه                                          .     است     زندگي سالم و غيره پرداخته                         

اند به بيـش از                        كرده      ها به موزه ارسال                  كشور از تمام قاره                   100بيش از        
هاي تبليـغـاتـي                         ها و آگهي           رسد  و شامل پوستر، برگه                         قلم مي        20000

ديواري، نشريات، مدال و نشان، آثار طراحي و نقاشي، فرش، پـرچـم،                                                                   
، نوار موسيـقـي،                      )   CD(   عكس، اسناد، كتاب، تمبر، اساليد، لوح فشرده                                          

هاي خورشيدي، و                      شرت، بخاري              دار، بلوزهاي تي                 هاي برچسب           اتيكت     
اي از             براي مثال، دوستان ژاپني تكه                           .     باشد      بسياري چيزهاي ديگر مي                     

سفال شيرواني متعلق به يكي از بناهاي شهر ناكازاكي را كه بعـد از                                                                      
انفجار بمب اتمي ذوب و تخريب شد و بعداا اين تكه را در فاصله يك                                      ً                        

هـا و                   كپسـول        .     كيلومتري از مركز انفجار يافتند، به موزه اهدا كردند                                                  
هـاي              هاي انفجاري را با همان حال و هواي زمان درگيـري                                                  كالهك    

استالينگراد، اردوگاه اسراي جنگي آشويـتـس و پـارك صـلـح در                                                                                     
هايي از ديوار تخريب شده                           نمونه     .     توانيم ببينيم               جا مي       هيروشيما، در اين                

اي از رويارويي ميان شرق و غرب اسـت،                                         كرده      برلين كه سمبل سقوط                  
سازمان دفاع امريكا ـ پنتاگون ـ                                    .     از آلمان آمده و به موزه اهدا گرديد                                  

برد امريكايي را كـه                                 اي ميان         موشك هسته           2دو قسمت از پرشينگ                   
هـا از                    طبق قرارداد ميان امريكا و شوروي سابق قطعات اين موشك                                                   

بـقـايـاي                 .     هم جدا شده بود، به موزه به رسم هـديـه انـتـقـال داد                                                                         
شـوروي از جـانـب يـكـي از                                                       20اس ـ      اي اس       هاي هسته          موشك    

در همين قسمـت از                        .     جا رسيد         هاي پاكسازي شده به اين                        حساب      طرف   
.   كـرد            ي راينهارد فورر فضانورد آلماني را مشاهـده                                             توان هديه           موزه مي       

كـه             112ارمغاني از پرواز به دور كره زمين در كشتي فضائي چلنجر                                                      
زيبايي و عشق به زندگي در تابـلـوي اصـلل                                         ِ         .     گرفت      توسط وي انجام             

نواز است و ايـن احسـاس                                      نقاش فرانسوي دنيس لريكس بسيار دل                                
شويد اين تابلو با برسي در دهـان                                         دهد كه متوجه مي                 زماني دست مي            

شبيه      .     است     توسط زني كه از بدو تولد فاقد دست و پا بوده كشيده شده                                                    
نقاش امريكايي سـيـنـدي                                لب    “     آب آرام       ”   اين احساس را عيناا در تابلو                  ً          

 . يابيد       برن هارت مي           
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آثـاري          .     كنيـد         آور بسياري را مشاهده مي                         گاه آثار شگفت               در نمايش                  
اي كه بـا                   هاي كودكانه             ها و استعداد طرح                  كه با روياها، روشنايي رنگ                         

ي خـود و                  واسطه كودكان درباره                     انديشيهاي پر از صميميت و بي                             ژرف   
.   سـازد             ادراك خود از جهان، دنياي فعلي و آينده، شما را متعجب مـي                                                         

مـيـالدي در                          19رنگي كه در اواسـط قـرن                                            قسمتي از آجر قرمز                 
ي         رفته، متعلق به محل اجالسيه مـؤسـسـه                                          كار مي        سازي به         ساختمان       

،   !)    ي دنياست          ترين موزه           و حاال بزرگ          (   اسميت سون در واشنگتن است                          
كـه در              (       Xi'anاز شهر چيني             .   همكاران امريكايي ما آن را اهدا كردند                                    

)   ي آغازين جاده بزرگ ابريشم محسـوب مـي شـد                                                        زمان خود نقطه             
اين عناوين بر روي آن به چشـم                                    .     متري و زيبا به موزه آمد                         7فرشي      

ايـن        .     “   ورزيـم              ما به صلح عشق مي                ”   ،   “ خواهيم        ما صلح مي         ” خورد،         مي  
آموزان دوره متوسطه آن زمان بافته شده اسـت و                                                     فرش توسط دانش             

كودكان        .     است     كار رفته          اي در آن به             تكه كبوتر صلح پارچه                     2000حدود      
كشور دوردست نيوزلند براي موزه آثار منتخب خود را شـامـل اثـر                                                                               

ي صلح است به مـوزه تـقـديـم                                           متري كه درباره                23اي      هنري پارچه          
شده اسنادي بي نـظـيـر،                                گذاشته          در ميان مجموعه به نمايش                         .     كردند     

 .   كتبي ناياب و آگهي و پوسترهاي ديواري و غيره نيز مشهود است                                                        
شمارد كه آن را                  گاه اولويتي را حائز اهميت مي                              تمامي اين نمايش                

هاي انساني و وظايفي كه در زندگـي                                      ي دنيا به ارزش                ها در همه           انسان     
الـمـلـلـي                          كنند و بايد در روابط بين                          ضرورت دارد، تفويض ـ اعطا مي                           

ي تأسيس ايـن                      كه ايده         در واقع ما خودمان از اين                        .     شناخته شده باشد               
گرفت،         موزه چقدر سريع و گسترده مورد قبول و حمايت تمام دنيا قرار                                                        

ي آن اسـت،                    دهنده       كنم، كه اين موضوع نشان                        فكر مي      .     ايم     زده     شگفت    
نظر از محل زندگي خود، بيش از هر چـيـز بـه                                                       كه هر انساني، صرف                 

ي         مسائلي نظير صلح، حقوق بشر، و حفظ حيات بر روي ايـن كـره                                                                  
 .   دارد      خاكي توجه خود را معطوف مي                         

اعم از        (   المللي          هاي ملي و بين               موزه با بسياري از مجامع و سازمان                                 
هـا             و با هزاران انسان خوش نييت در تمامي قـاره                                          )     خصوصي يا دولتي              

،   )   UN(   هايي مانند سارمان ملل متحد                                  سازمان      .     اي دارد         ارتباط گسترده             
، سـازمـان                    )   UNESKO(   اتحاديه اروپا، سازمان فرهنگي سازمان ملل                                         

، سازمان صـلـح                        PENالمللي          ، باشگاه بين            )   NATO(   آتالنتيك شمالي               
الملـلـي                نوبل نروژ، شوراي جهاني مسيحيان، بانك جهاني، كميته بين                                                     

موزه عضو دبيرخانه صلح در ژنـو و                                           .     هاي ديگر          صليب سرخ، و خيلي                
هـاي              اي از گلچـيـن                   مجموعه      .     هاي صلح است             المللي موزه             شبكه بين        
ي ما در قبرس، فرانسه، هلند، روسيه، امريكا، ژاپن، بلژيـك                                                             ويژه موزه         

ي     كه، مجله          جالب توجه اين             .     و كشورهاي ديگر به نمايش گذاشته شد                                 
Icom News                     هاي انگليسي، فرانسه و اسپانيايي                                   كه در پاريس به زبان

گردد، اولين شـمـاره سـال                                          كشور پخش و توزيع مي                     148چاپ و در          
الـمـلـلـي صـلـح و                                              موزه بـيـن              ”   ي     اي درباره           خود را با مقاله                 2000

كننده از موزه صميميت                        هر بازديد         .     كند     آغاز مي        در سمرقند           “     همبستگي       
كند درست مثـل                   جا را احساس مي                دهندگان اين             بودن سازمان             و جهاني       

ما نيز بالفاصله                .     كنندگان اين مجموعه داشتند                           همان احساسي كه اهدا                   
تـريـن                  كنيم، كه صلح و محيط سالم بـيـش                                    اين حس را دريافت مي                   

اند تا          خواهند و به دنبال آن هستند و آماده                                    ها مي       چيزي است كه انسان                 
المللي را انساني نموده و براي حـفـظ                                           ديگر روابط بين                با همكاري يك            

 . كنند      مان يعني كره زمين تالش                       گاه مشترك           تنها منزل         
اند بـه             كرده      كه براي موزه كار و فعاليت                           ها كساني          در طي اين سال                       

كنيم و          ها حركت مي            كاري فرم داده و ما نيز در همين زمينه                                      هاي     زمينه     
 .   ناميم       هاي پايدار مي               ها را  پروژه              آن  
 

 المللي موزه             هاي اصلي و بين                پروژه     
همـتـايـي از                          ي بي        كاركنان موزه مجموعه                   “     خط صلح        دست   ”       -1

هاي شخصي، روياها و آرزوها و آثار خطي بزرگان بـه                                                         ها، پيام          عكس   
منظور ارائه در راستاي ساختن دنيايي برتر بر روي سـيـاه زمـيـن،                                                                                   

 . اند     كرده      گردآوري       
مورد از بازتاب نظريـات و مـحـصـوالت                                                      1000تاكنون بيش از                         
اي از جانب خبرگان عصر حاضر شـامـل رؤسـاي دولـتـي و                                                                                موزه    

المللي، نويسندگان ، شـاعـران،                                             هاي راهنماي بين                 حكومتي، سازمان              
دانان، فضانوردان بزرگ، ستارگان سينما، تـĤتـر،                                                     مندان، موسيقي               دانش    

بنـا        .     آوري شده است              ورزش و برندگان جايزه صلح نوبل در موزه جمع                                         
در آمستردام، بـخـشـي از ايـن                                                    Magentaبه درخواست بنياد مگنتا                        

در كشتـي فـرهـنـگـي                                     1996بديل، در ماه مي و ژوئن                          مجموعه بي         
نفر از شهروندان هلندي از                            25شد و        گذاشته          اي به معرض نمايش                  ويژه    

و برگرفته از كلمات نماينده مگنتا، اين مـجـمـوعـه                                                              .     كردند       آن بازديد         
 . كرد     تأليف     “   اثري خيال انگيز               ” 

اي بـا عـنـوان                                    خانه ويژه           در آينده مد نظر داريم گالري ـ كتاب                                            
هـاي خـطـي، آثـار                                         افتتاح كنيم، كه شامل كتاب                         “     خط صلح        دست   ”   

موسيقي ثبت شده، موضوعات هنري، اسناد بايگاني و غيره خـواهـد                                                                    
هاي سياسي، علمي، فرهنگي، هنري مـعـروف                                                 بود و از طرف آژانس                  

 . دنيا براي ما فرستاده شده است                            
هدف از ايـن                         “     كنند      مي      به دنيا نگاه            :     Xكودكان كشور             ”       -2

هـاي              مان با كشورها، مردم و فـرهـنـگ                                          طرح آشنا سازي هموطنان                     
هـاي اخـيـر                         در طي سال         .     هاست      گوناگون از نگاه كودكان اين دولت                               

هاي هنري ويژه آثار كودكان از كشورهاي فـرانسـه،                                                      گاه     موزه، نمايش           
كره جنوبي، استراليا، مصر، تايوان، زالند نو، فيليپين، ايران، آلـبـانـي،                                                                             

در    .     كرده اسـت             برگزار        ...       تبت، ژاپن، افريقاي جنوبي، روسيه، مالزي و                                          
اي نزديك مصمم هستيم در اين زمينه گالري دائمي براي آثـار                                                                 آينده     

 . كنيم      اندازي        كودكان جهان راه               
در    “     صلح و خلع سـالح                    ”   جشنواره كودكان با موضوع                             -3

  6پارك مركزي شهر و در قصر هنري ـ ملي كـودكـان تـاكـنـون                                                                         
ها در هـفـتـه                           بر حسب عادت اين جشنواره                       .     ايم     جشنواره برگزار كرده                   

حقوق بشر به قصد درشت نمايي موضوع خلع سالح برگزار شد و پيام                                                           
صلح     ”   ،   “   كنيم؟       بازي      جنگ بازي نيست، پس چرا جنگ                         ”   :     آن چنين بود           

كـنـيـم تـا                           بدين روش ما از كودكان دعوت مي                             .     “   از ما آغاز مي شود                 
هـاي              ها اسـلـحـه                       بچه   .     كنند      هاي جنگي خود را معاوضه                        اسباب بازي          

هاي الستيكي و غـيـره                                   اتوماتيك، هفت تير، تفنگ، تانك، تيركمان                                      
المللي كـه                    دهند، قراردادي بين                    خاطر صلح و آشتي پس مي                       خود را به         

هـاي              كنند و اسباب بـازي                          درباره خلع سالح كودكان است امضا مي                                 
كـنـنـد،                      دلخواه مبادلـه مـي                              ديگر به         آموزشي و سبك خود را با يك                         

چيزهايي مانند حيوانات نرم، ابزار و وسايل ساختمان سازي، كـتـاب،                                                                        
هايي هم كه اسباب بـازي                            بچه   .     ها    مداد رنگي، مداد، توپ و مشابه اين                                

ي         هايي را كـه دربـاره                                 جنگي ندارند با خود شعر، كاردستي و نقاشي                                       
كننده مـمـتـاز                            هر شركت       .     آورند       اند به همراه مي                 صلح كشيده وساخته                

جـز             بـه     .     گـردد             موفق به دريافت گواهينامه صلح و خلع سـالح مـي                                                   
هـاي              ي اسباب بازي، در چهارچوب اين جشنـواره بـرنـامـه                                                               معاوضه      

گاه، بازي با التـاري صـلـح،                                            ديگري نظير موسيقي، مسابقه، نمايش                                
.   شـود            اي برگزار مـي                     سرويس دهي در زمينه معرفي دوستان مكاتبه                                      

قبـوالنـدن               .     دهي مداوم است               ها مستلزم سازمان                  موفقيت اين جشنواره                  
هاي جنگي بـراي هـم                                  در مورد اسباب بازي                  “     درد نخور          به  ” ي       كليشه     

ساالن مشكل است ما حتي معتقديم كـه ايـن                                                     كودكان و هم بزرگ                
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گـر و                   ها ذهن و شعور كودكان و جوانان را پرخاش                                        گونه اسباب بازي               
آورد، به همين دليل هدف اصلي جشنواره خلع سـالح                                                  جو بار مي           ستيزه     

و صلح، تلقين اين احساس در كودكان و جوانان از بدو زندگي آنـان                                                                    
ها براي زندگي و طبيعت بر مبناي ادامه حيات در                                                است تا افق ديد آن                 

.   گـيـرد                ديگر شكـل             صلح و با ارتباطي مثبت و با ارزش نسبت به يك                                          
گاه در بزرگسالي چنين طرز تفكري را به خود به همراه برده و بـه                                                                      آن  

 . كنند      اين ترتيب هرگز نخواهند توانست كه دنيا را تخريب                                              
ما در ازبـكـسـتـان                                “     زيبايي، جهان را نجات خواهد داد                              ”       -4

هايي از آثار نقاشان خارجي و هنرمندان سمرقندي كـه در                                                             گاه     نمايش     
ها آثاري به معرض                    در آن     .     كنيم      دهي مي        كنند سازمان             خارج زندگي مي             

شود كه نشان دهنده شكوه طبيعت، زيبايي دوستي                                              گذاشته مي           نمايش     
بخشي از اين آثـار                     .     هاست      و عشق، زيبايي آفرينش و آشتي ميان ملت                                    

هاي خصوصـي                گاه     نمايش     .     گاه قرار دارند                هنري در موزه دائمي نمايش                        
كرديم، اما از                     از آثار هنرمندان فرانسوي، انگليسي، و آلماني نيز برگزار                                                      

الـمـلـلـي                      ترين جلوه را پروژه برگزاري كنفرانس بين                                        قرار معلوم روشن               
”   زيبايي جهان را نجات خواهد داد                                 ”     با عنوان          )     در سمرقند         (   هنرمندان          
كه با همكاري انجمن هنرمندان صـلـح                                       “     هنر و زيبايي            ”   گاه       و نمايش       

.   در دهمين سالگرد موزه ما صورت گرفت به خـود اخـتـصـاص داد                                                                       
در    “       زيبايي نجات بخش جـهـان                              ”     المللي          تأسيس گالري هنري بين                    

 . سمرقند از اهداف دراز مدت است                            
ايـن پـروژه قصـد دارد                                         دنيا از نگاه كودكان مـعـلـول                                            -5

كندكه داراي مـحـدوديـت                                گاهي از آثار هنري كودكاني برگزار                                  نمايش     
ها، جـنـايـات،                        ها، قدرت طلبي               فيزيكي، اختالل ذهني، قرباني بيماري                                 

نه فقط در سمرقنـد                     .     جنگ و حوادت غيرمترقبه طبيعي وغيره هستند                                         
هـا،              هاي ازبكستان نيز قصد داريم كـه تـوانـايـي                                                       بلكه در ساير شهر                

كودكان را به معرض نمايش بگذاريـم و                                            گونه      تخيالت و آرزوهاي اين                   
البته نيازها و باورها و ديدگاه نوجوانان از فراسوي آثارشان نيز در ايـن                                                                         

 . اي برخوردار است                 پروژه از جايگاه ويژه                    
اي را از سراسر جهان در اين زمينه                                    مجموعه      “     دنياي لبخندها             ”       -6

بـه       .     كنيم كه با ما لبخند بزنيد                           بينيم و از شما نيز دعوت مي                            تدارك مي        
تان، به دوستان، همكاران، همسايگان، حيوانات خانگـي                                                       خود، به اقوام             

اين     .     كنيد و لبخند بزنيد                    ي موجودات زنده روي كره زمين تبسم                                  و همه     
تواند به هر گونه و نوع و شكلي باشد، به انتخاب شـمـاسـت                                                                طرح مي      

اي، شـعـر،                      عكس، نقاشي، طراحي، گراور، كاريكاتور، گرافيك رايانه                                                  (   
پـس از              .     محدوديت سني وجود ندارد و همگاني است                                   ).      لطيفه و غيره            

 . كنيد، از همين اآلن                   ترين لحظه لبخند را آغاز                         همين امروز، نزديك                 
اين باشگاه در كنـار                       “     اسپرانتو        ”   المللي دوستي                باشگاه بين              -7

ي مفيد از زبان اسپرانتـو                              براي عموميت دادن، آموزش و استفاده                                     موزه    
كنـد          المللي است فعاليت مي                      طرف در روابط بين                  اي بي       كه عمالال وسيله      ً      

كـار              عنوان ابزاري مهم در امر تربيت و آموزش صلح جويـي بـه                                                             و به    
همكاران موزه اولين خودآموز اسپرانتو را به زبان ازبكي تأليف                                                            .     آيد     مي  

اي را بـراي                     يابي مكاتبه             كلوب اسپرانتو خدمات دوست                        .     كردند       و منتشر       
اين امـر            .     كند     دهي مي        كودكان و بزرگساالن از سراسر جهان سرويس                                     

المللي، دوستي و صلح كمـك                              بيش از هر وسيله ديگري به تفاهم بين                                  
المللي دوسـتـان                       ي بين       بدين منظور طرحي براي انتشار مجله                                .     كند     مي  

 . باشد      اي در دست مي              مكاتبه      
كند تا در حد امكـانـات                              موزه كوشش مي            جاده بزرگ ابريشم                      -8

جـاده         ”   هـاي طـرح                         خود از سياست مردمي جهت زنده ساختن سنت                                     
المللي پرداختـه                     ، به تكامل تبادل فرهنگي، توريسم بين                                   “   بزرگ ابريشم           

هاي داخلي و جهاني بيـن                            هاي معامالت تجاري و همكاري                           و اتحاديه         

هـاي              واحدهاي بزرگ اقتصادي و متخصصان گوناگون در زمـيـنـه                                                            
 . مختلف داير نمايد                

شهر زادگاه ما بخشي از مـيـراث                                       ها      ي قاره        سمرقند در همه                 -9
ما هرگونه وسيله و ابزار و اطالعات بـه                                        .     جهاني سازمان يونسكو است                       

هاي مطبوعاتي، كتاب، بروشـور،                                  هر شكل اعم از نامه، سفرنامه، مقاله                                  
ي         شعر، ترانه، عكس، طاحي و نقاشي، اسناد و غـيـره كـه دربـاره                                                                             

در حقيقت هر چـيـزي                        .     كنيم      آوري مي         ازبكستان و سمرقند باشد جمع                          
ها، رستـوران،                   گاه، مغازه            ها، فروش          كه باشد مهم نيست، عكس خيابان                            

ها يا چيزهاي ديگر همه و همـه مـورد                                              هتل، مجامع عمومي، شركت                      
هـا را در                           در ضمن از ميان موارد ارسالي بهترين                                  .     درخواست ما است              

 . مطبوعات كشور منعكس ساخته و نشان خواهيم داد                                          
 دورنماي رشد و تكامل موزه                        

هاي حيات خود را بـه عـنـوان                                         هاي گذشته موزه توانايي                        در طي سال         
كرد و اين در حالي اسـت                            ي غيرمتداول از نوع جديد امتحان                                يك موزه       

هـاي          كه همانندي در كشورهاي كمونيستي ـ سوسياليستي و سرزمين                                                    
با اين وصف ضرورت دارد رسماا بپذيريم                           ً         .     ي درياي بالتيك ندارد                      حوزه    

كه چون موزه هنوز فاقد پايگاه تكنيكي و محتوايي مربوط بـه خـود                                                                      
تـمـام            .     كـنـد               ي خود استفـاده                  تواند كامالال از امكانات بالقوه          ً                    است، نمي        

ها اشاره شد نياز به استفاده از هر گـونـه                                                    هايي كه در باال به آن                      طرح   
موزه بايد بتواند پركار باشد و براي                                    .     امكانات و بررسي همه جانبه دارد                              

مكانـي بـا                    .     هاي مختلف گروه كاري خاص خود را داشته باشد                                           بخش   
هايي مثل            گاه دائمي و موقتي، گالري                          هاي گوناگون براي نمايش                        سالن    

و غيـره           “     زيبايي جهان را نجات خواهد داد                             ”   يا    “     دستخط صلح         ”   گالري       
ها،       ها اشاره شد، اتاق كوچكي براي اسباب بازي بچه                                             كه در باال به آن               

ها، سمينـارهـا و                            راني      سالن كنفرانس براي برگزاري معارفه ها، سخن                                        
كـامـپـيـوتـر و                               .     جلسات، بخشي براي سينما، تĤتر، كتابخانه، آرشيـو                                                

تجهيزات بسيار ديگري كه ارتباط ما را با دنيايي كه در پـيـش روي                                                                       
جا بر روي زمين نقشه جغرافيايي مونـتـاژ                                              اين   .     خود داريم برقرار سازند                      

ها و گياهان  زينتي از سـراسـر                                     ي بزرگي قرار دارد، در اطراف گل                                شده   
رسد، انگار كه                 گوش مي        شود، موسيقي دلنشيني آرام به                             جهان يافت مي            

 . كند     خود كره زمين با ما صحبت مي                          
.   ي رويـاهـاسـت                         اما بديهي است كه همه چيز برگرفته از گردونه                                                    

شود و چـه                       اند همه چيز ابتدا از خيال و رويا آغاز مي                                          هرچند كه گفته             
 . داند كه زماني به تحقق خواهد پيوست                                   كسي مي      

اش      هاي موزه اكثراا بر اساس كار داوطلبانه افراد فعال              ً                                   تمام فعاليت                     
كـنـنـد                     و كمك دوستاني كه از سراسر دنيا لطف خود را نـثـار مـي                                                              

داران مـجـاز                    شود و حق دارند كه آنان را به عنوان سهام                                         ريزي مي         پايه    
تان را به مـوزه                         حضور و كمك شما و دوستان                       .     آوريم       موزه به حساب              

 . شماريم        المللي صلح و همبستگي مغتنم مي                               بين   
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در    .     جنبش زبان جهاني اسپرانتو، در جنوب ايران نيز هواداراني داشت                                                                                
ي آن از                 اي خواهيم پرداخت كه نويسنده                                       اين نوبت به بازخواني مقاله                                  

پيشتر گفته بوديم كه آذربايجان يكي                                             .     اهالي شهر مسجد سليمان است                                 
خوزستان نيز به                    .     گردد        هاي ورود تجدد به ايران محسوب مي                                                   از راه        

حضور      .     آيد       هاي تجدد به ايران به شمار مي                                            نوعي ديگر يكي از ورودگاه                                
و از سوي ديگر راه دريايي به هند،                                                  ...       ها، وجود شركت نفت                               انگليسي       
چون عثماني كانوني براي ابراز باورهاي                                                    دانيم كه هند نيز هم                               زيرا مي         

المتين خود شاهدي                          انتشار جمل            .     تجددگرايي در عصر قاجار بوده است                                         
است براي گفته هر چند در فاصله انتشار خبر برپايي نخستين باهماد                                                                                         

ي اسپرانتو در                       توان مقاالتي درباره                          اسپرانتو در تهران و مقاله حاضر، مي                                              
چي، اما                   مطبوعات فارسي زبان يافت، به ويژه از بهمن شيداني و نمسه                                                                          

 . امروزه نيز خواندني است                        –ها      با اصالحاتي در واژه                    –مقاله حاضر            
پردازيم             اي كه اين بار به بازخواني آن مي                                                 ، مقاله         1لسان عمومي اسپرانتو                       

بخش         3اين مقاله از                      .     خورشيدي  انتشار يافته است                                       1310در سال            
دو بخش مقدمه و موخره                                .     مقدمه، بدنه اصلي و موخره                                  :     سامان يافته             

ي اصلي              ي مقاله است، ولي بخش ميانه يا بدنه                                                        ي پديدآورنده                  نوشته     
ي عرب             اي است كه يازده سال پيشتر در نشريه                                                        ي مقاله             آن، ترجمه           

در بخش پاياني مولف به انتشارات اسپرانتو                                                     .     زبان الهالل نشر يافته بود                                
 . اي مختصر داشته است                    در ايران نيز اشاره                  

ي حاضر اشراق خاوري نام دارد، اما وي چه كسي                                                                    ي مقاله             پديدآورنده          
ها و            است؟ آيا اين نام واقعي او بوده است؟ پاسخ به اين پرسش                                                                                      

 . طلبد      شناسي وي مجالي ديگر مي                        باز   
 

 لسان عمومي اسپرانتو                   
ايست          اي را ضروريات مخصوصه                              هر عصريرا مقتضائي و هر دوره                                      

كه به وسيله نابغين آسماني و متفكرين نامي كه در رديف اول جامعه                                                                                               
قرار دارند بساير افراد و عامه مردم گوشزد شده و لزوم آن خاطر                                                                                                   

گردد مقتضيات هر قرن و عصر چون از لوازم                                                                                            نشان عموم مي                      
ضروريه است به هر نحو شده باالخره صورت خارجي به خود                                                                                                               

شود اگر چه جمعي بمخالفتش قيام كنند و به                                                                         گيرد و مجري مي                            مي  
 ...   ممانعتش اقدام نمايند                      

فلسفه تجديد شرايع سماويه و نسخ احكام فرعيه هر شريعت                                                                                                    
و همچنين تغيير و تبديل قوانين                                             ...       سابقه بر اثر ظهور شريعت الحقه                                          

موضوعه دولتي روي همين اساس و بر زبر همين تغيير پاي بست قرار                                                                                       
گرفته است و تغيير مقتضيات قرون و ادوار بواسطه ترقي عقول و                                                                                                 

 . گردد      افكار و تطور اوضاع مستلزم تغيير قوانين سماوي و بشري مي                                                      
معاندين و جهال قوم بواسطه تعصب و شدت نفوذيكه اوهام تقليديه                                                                                             

خواهند در قبال مقتضيات عصريه مقاومت                                                     ها دارد هر چند مي                               در آن       
كرده از جريان آن جلوگيري كنند باالخره در مقبال اقتضاي زمان                                                                                         

از پا در آمده ناچار در قبال آن مقتضيات تسليم و خاضع خواهند                                                                                                      
»   سنته اهللا التي قدخلت من قبل ولن تجد لسنته اهللا تحويال                                                                                                « .     شد  
 » قرآن مجيد         « 

عالم امروزي بديهيست كه غير از دنياي سابق است، ظهور مكنونات                                                                                      
طبيعيه و بروز ودايع مستوره در بطون خلقت كه در تحت قانون تقدم                                                                                        
و ارتقا وقوع يافته مقتضيات قرن اخير و زمان ما را نسبت بقرون                                                                                                       
ماضيه كامل داده و ضروريات مخصوصي را براي اين عصر ايجاب                                                                                            

 . كند     مي  
وجود رابطه كامل و حصول اتحاد شرق و غرب و الغاي تعصبات                                                                                

االجرا و               مختلفه و توحيد عالم انساني در اين دوره از مقتضيات حتمية                                                                             
 . از لوازم ضروريه امروزي بشمار است                                

افكار دانشمندان و عقول سلميه نابهين اين معني را به خوبي                                                                                                    
كند         حس كرده و به مسائلي كه حصول مقتضاي عصر را تسريع مي                                                                                    

 . اند     پي برده و به عالم بشري گوشزد نموده                                  
از جمله اختراع و ايجاد يك لسان و لغت عمومي است كه تمام مردم                                                                                                 

 . دنيا آن را تحصيل كرده و براي تحكيم روابط بكار برند                                                  
راجع به اين قسمت در مجله الهالل مقاله نسبتا جامعي به قلم يكي از                                                                                                    
فضال انتشار يافته بود كه بواسطه تناسب مقام ترجمه آن را ذيال                                                                                                             

 : نگاريم        مي  
 » المللي        لغت بين       « 

كه عموم مردم با وجود اختالف لغات بتوانند بواسطه آن به مقاصد                                                                                      « 
 » يكديگر مطلع شوند                

بشر هر روز شدت احتياج خود را به يك زبان عمومي و لغت بين                                                              
زيرا وجود روابط مختلفه كه ما                                            .     كند       المللي بيش از پيش احساس مي                                        

شود قضيه مزبوره را در نظرها با اهميت                                                        بين امم و طوائف مشاهده مي                                   
 ...   سازد      گر ساخته و مي               كامله جلوه          

اهميت اين مسئله براي اشخاص منورالفكر عصر حاضر مخفي                                                                                       
االمكان              نمانده و از اين رو همت گماشتند كه لغتي عمومي و حتي                                                                                                

آسان و ساده ايجاد نمايند تا به اين وسيله بشر با هم متفق شده و آن                                                                                                      
لغت را هم بعالوه زبان مادري خود از كوچكي بياموزند و در هنگام                                                                                             

 . احتياج مقام تفاهم با عواطف مختلفه و ملل منظوره بكار برند                                                        
گويند اول كسي كه اذهان فالسفه و متفكرين را به اين موضوع مهم                                                                                              

بود بديهيست                   »     ديكارت      « متوجه ساخت فيلسوف مشهور فرانسه                                                              
استنباط لغت و ايجاد زباني با اين شكل و براي اين مقصود مهم كار                                                                                               

وضع لغت با قواعد تركيب الفاظ و ساير فروعات امري                                                                     .     آساني نيست            
نهايت صعب است و مردم را به تحصيل و قبول و ترويج آن وادار                                                                                              بي  

 . تر    كردن از همه سخت               
شد        از اين جهات همتي كه در اين طريقه مبذول و مصروف مي                                                                                  

 كاوشي در 

 )11(تاريخ اسپرانتوي ايران
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شدند چندين لغت مختلف                                        اسير خيبت شده و به مقصود نائل نمي                                                             
بتوسط اشخاص متعدد كه از ده لغت متجاوز است اختراع و ايجاد                                                                                                    
شد، از آن ميانه فقط يكي كه حاوي شرايط و شامل سهولت و سادگي                                                                                        
بود طرف توجه واقع گرديد و آن لسان عمومي اسپرانتو                                                                                                                                        

ESPERANTO    باشد      مي . 
 » شرايط زبان بين المللي                     « 

قبل از شروع در شرح اسپرانتو شروطي را كه به نظريه ما لغت                                                                                                               
المللي باد دارا باشد تذكر داده سپس بتفصيل اسپرانتو                                                                                                                          بين   
المللي              شرايطي كه به نظر نگارنده راجع به لغت بين                                                                                .     پردازيم             مي  
 : رسد به قرار ذيل است                     مي  
خواهد عمومي شود بايد طوري باشد كه عامه مردم                                                                           لغتي كه مي                    -1

ها محتاجند                      معاني و مقاصد بسيطه دوران زنگاني خود را بدآن                                                                                    
بتوانند بوسيله آن لغت تاديه نمايند و نيز بايد اصالحات علميه و فنيه                                                                                             

 . و تجارتي و فلسفي را به اندازه كامل دارا باشد                                            
لغت مزبور بايد داراي الفاظ بسيطه و تركيب سهلي باشد كه به                                                                                            -2

 . فهم و مدارك عموم نزديك و فرا گرفتن آن هم آسان باشد                                                  
 . لغت عمومي بايد غير از لغات حيه منتشره باشد                                            -3

جهت لزوم شرط اول و ثاني واضح و آشكار و مستغني از شرح علت                                                                                        
كنم محتاج به تفصيل                                      و بسط سبب است، لزوم شرط سيم گمان مي                                                                   

تواند           گوئيم هيچ كدام از لغات حيه امروزه نمي                                                           باشد از اين جهت مي                            
المللي شود زيرا موانع بسيار و                                                         مقام عموميت را احراز كند و بين                                                      
ها تعصبات                 گردد كه مهمترين آن                            عوائق بيشمار در اين مورد ظاهر مي                                              

 . جنسي و وطني ملل و دول است                         
بديهيست هيچيك از ملل حيه مانند فرانسه و انگليس مثال راضي                                                              

المللي شود                  ها عموميت پيدا كند و بين                                        نخواهند شد كه لغت رقيب آن                                     
كوشد كه اين مزيت را براي زبان و لغت                                                                     و هر يك با تمام قوا مي                                          

 . بهره سازد           خود احراز كند و رقباي خود را ازآن بي                                    
اند به اين                    بعضي براي اين مقصود لغت التيني را پيشنهاد كرده                                                                    

نظر كه اگر التيني عموميت پيدا كند اين مانع مهم و تعصبات بيجا                                                                                                   
تواند از                مرتفع خواهد شد، لكن لغت التيني را به مالحظاتي چند نمي                                                                             

عهده انجام اين مهم بر آيند كه عمده آن صعوبت تعلم و سختي                                                                                                             
فراگرفتن آن است قطع نظر از آن كه التيني از تاديه معاني عصر                                                                                                         

 ...   حاضر، قاصر و عاجز است و اين مسئله بديهيست                                         
اي يافت، متفكريني كه در                                           پس بايد براي اين مقصود لغت تازه                                                    

اند نظر به بيانات سابقه از                                                  صدد عملي كردن اين موضوع بر آمده                                                     
استعمال و انتخاب السنه موجوده خودداري كرده و همت گماشتند                                                                                                
لغت تازه آساني كه حاوي شرايط الزمه باشد وضع نمايند براي                                                                                                            

 : توانند اتخاذ كنند                   وصول به اين مقصود دو نظريه مي                             
مقاطع متنوعه اختراع كنند و الفاظ را از آن مقاطع تركيب نمايند                                                                                  -1

 . و اين تركيب را مطابق قاعدي كه بعد مقرر خواهند كردقرار دهند                                                          
هاي الفاظ مختلفه را از لغات موجوده حيه اتخاذ                                                                                اصول و ريشه                     -2

ها و اصولي كه در بين لغات مزبوره                                                                        كرده به اين معني كه ريشه                                              
عموميت دارند انتخاب نمايند، براي طرز و شرح طريقه اول مثالي                                                                                                  

 . بيان كنيم         
از جمله اشخاصي كه مطابق طريقه اولي لغتي وضع كرد يك نفر                                                                                                    
فرانسوي موسوم به ژان سودر بود مشاراليه يكدسته مقاطع تعيين كرده                                                                  

ها را اساس تاليف و تركيب كلمات قرار داد مقاطع مزبوره                                                                                                        و آن        
دو، ري، مي، فا، سل، ال،                                          « هاي موسيقي بودند از قبيل                                                عالمات نوت           

»   دو ري مي              « مخترع مزبور اين گونه قرار داد كه كلمه                                                                     »     سي، دو        
يعني      »     دو مي سل              « يعني هفته و                     »     دو ري سي              « يعني روز و كلمه                             

به معني شيطان باشد و                                  »     سل مي دو              « خدا و عكس اين كلمه يعني                                           
برهمين قياس وضع ساير لغات نمود لكن به تجربه و استقرا ثابت شده                                                                                           

تواند           كه لغات مركبه از مقاطع مخترعه از عهده ايفاي مطلوب نمي                                                                                         
 . برآيد     

هاي آن از لغات حيه معروفه اقتباس                                                  المللي بايد اصول و ريشه                                   لغت بين         
 . شود و در تحت قواعد مخصوصه قرار گيرد                                   

 » اسپرانتو        « 
متجاوز از بيست لغت در عالم                                                  1907ميالدي تا                    1880از آغاز سال                       

ها از لغات حيه ماخذ شده بود                                                                               اختراع گرديد كه عمده آن                                                   
ها از هر حيث به اتفاق عموم                                            ترين آن             مشهورترين لغات مزبوره و ساده                                    

لغت مزبور را دكتر زامنهوف كه از اهالي                                                                             .     لغت اسپرانتو است                          
بولنداست وضع نمود، اولين كتابي كه به لغت مزبور دكتر مذكور                                                                                                     
نوشت به اسم دكتر اسپرانتو يعني دكتر اميدوار انتشار يافت، از اين                                                                                             

اسپرانتو طرفداران و ناشرين                                    .     جهت لغت مزبور را اسپرانتو ناميدند                                               
هاي زياد و مصارف هنگفت در راه نشر وترويج                                                                        بسيار دارد كه مال                         

ها        اين لغت به واسطه مجالت و جرايد و انعقاد مجامع مهمه و جز اين                                                                                            
نمايند از طرفداران مهم اين زبان                                                   از ساير وسائل خرج و صرف مي                                            

باشند و چون لغت مزبور                                     بسياري از مذاهب و ملل قديم و جديد مي                                                          
مناسب و از هر                           المللي و وحدت لسان بي                                   براي اجراي ايجاد لغت بين                                  

جهت موافق است افراد هر ملت در ترويج آن نهايت سعي و كوشش                                                                                         
نمايند و در جميع بالد و اقطار عده زيادي موجود است كه همه                                                                                         را مي       

نمايند و از نقطه نظر ديني                                             در انتشار اين لغت جديت و كوشش مي                                                    
ها اين مقصد                     كنند، اميد است كه به واسطه آن                                               در ترويج آن سعي مي                            

مهم به زودي مجري گردد چون هر قضيه كه از نقطه نظر ديني                                                                                                           
جا به صحت يا                                ما در اين                 « تعقيب شود مسلما انجام خواهد گرفت                                                          

خود دكتر زامنهوف هم البته از خلوص                                                     »     بطالن مذاهب نظر نداريم                             
نيتو خدمت به عالم بشريت به اختراع لسان مزبور قيام نمود، از سال                                                                                                

مجامع مهمي هر سال در يكي از بالد اروپ و امريك منعقد                                                                                                1905
شود و نمايندگان از اطراف عالم براي نشر اسپرانتو حضور                                                                                                            مي  
 . يابند       مي  

المللي اسپرانتو قبل از جنگ در                                                     موعد انعقاد مجمع عمومي بين                                         
بود، اين مجمع به واسطه اشتعال نايره حرب و                                                                         1914پاريس به سال                        

ملت و             35نفر نماينده از طرف                                    3600قتال منعقد نشد ولي اسامي                                          
 . طايفه در دفتر ثبت شده بود                         

 : نگاريم        اينك مختصري از قواعد و اصول اين لغت را ذيال مي                                              
الفاظ اسپرانتو ـــ الفاظ اين لغت قريب به اصول الفاظ شايعه در                                                                                                                  
منتشره دنياست بيشتر از الفاظ اسپرانتو از ريشه التيني گرفته شده و                                                                                 
برخي از آن از ژرمني يا يوناني اتخاذ گرديده در عده الفاظ جنبه                                                                                                        
تقليل رعايت شده به طوري كه اصول لفظيه از چند صد ريشه تجاوز                                                                                      

توان از مقاصد و معاني تعبير نمود                                                          كند باوجود قلت اصول مي                                      نمي   
سر اين مسئله با قلت الفاظ آن است كه در لغت مزبور عالمات و                                                                                                              

ها را به اول يا آخر كلمه اضافه كنند                                                                 ادواتي قرار يافته كه چون آن                                         
اگر در اول كلمه درآيد ضد                                          MALكند، مثال عالمت                         معني تغيير مي                 

يعني بزرگ و كلمه                          granda       [9RANDA[ فهماند          معني ريشه را مي                     
 ]Malgranda     [MAL9RANDA                                          يعني كوچك عالمت ]eto     [

ETD                                                                     كند           در آخر كلمه زياد شده ريشه را تصغير ميKNABD  
كند،          ريشه را بزرگ مي                             ego     [E90[ يعني پسر بچه كوچك، عالمت                                         

  ĉevalo       [CEVALO[ كند،        بر زاده و بچه داللت مي                                         IDOعالمت        
 . اسب و هم چنين               يعني كره        ĉevalido     [ CEVALIDO[ يعني اسب،           

تهجي در اسپرانتو به هيچ وجه حذف و ابدالي نيست، هر حرفي                                                                                     

33 



 1384بهار   دهمشماره ياز     

25 

 

          N-ro: 11    Printempo 2005            

يك تلفظ بيشتر ندارد و در كلمات حرفي كه زياد باشد و خوانده                                                                                                   
نشود وجود ندارد به جاي حرفي كه در لغات اروپايي از تركيب                                                                                                           

شود و             كه در فرانسه شين مي                               CHشود مثل دو حرف                            الفاظ حاصل مي                 
SH                                                                                               كه شين انگليسي است در اسپرانتو به واسطه گذرادن عالمت

چنين به               كنند و هم                 كوچكي در حرف معيني از حرف مزبور تعبير مي                                                          
ها بر حسب وقوع قبل از                                             جاي حروفي كه در لغات سائره تلفظ آن                                                          

U.A.O              ياC.I                                 در اسپرانتو الفاظي مستقل                                      .     كند         و غيره تغيير مي
مخترع اسپرانتو براي اينگونه تلفظات عالمتي                                                                          .     وضع شده است                       

كوچك به شكل هشت عربي روي حرف قرار داده عالمت مزبور تلفظ                                                                                
بدون عالمت گاف فارسي تلفظ                                      Gدهد، مثال حرف                        حرف را تغيير مي                     

حرف     .     شود       شود تلفظ مي                   جيم تلفظ مي                   Gشود و با عالمت مزبور                                       مي  
H                                       بعالمت ه و با عالمتH                   شود براي نمايش حرفي كه                                        خ تلفظ مي

س را بكار برده و                                Sانگليسي را برساند لفظ                                     SHفرانسه              CHتلفظ        
كه در ساير لغات                             Cش لفظ               Sگذارند              عالمت مزبور را روي آن مي                                   

شود و در اسپرانتو تس تلفظ شده و                                                       گاهي كاف و گاهي ث تلفظ مي                                         
در        –برند قواعد اسپرانتو                                       را بكار مي                        Kبراي تلفظ كاف حرف                                   

اسپرانتو حتي االمكان رعايت اختصار و تسهيل شره و در قواعدش                                                                                        
استعمال               LAاستثنا و شاذو نادر نيست براي حرف تعريف لفظ                                                                                      

شود خواه معدف مذكر يا مونث مفرد يا جمع باشد مثل ال در لغت                                                               مي  
 . عربيه     
يابد و جمع بواسطه                             خاتمه مي              Oدر اسپرانتو اسم هميشه با حرف                                             

پدر،          PATROشود مثال                  در آخر كلمه نمايش داده مي                                         Gزياد كردن               
PATROJ                          پدرها، لفظIN                         تاينث استPATRINO                      مادر، عالمت

است در آخر كلمه جمع صفت نيز به زياد كردن كلمه                                                               Aصفت حرف         
G                                          شود به اين طور كه عالمت اسم                                                    است، صفت از اسم ساخته ميO  

پدري،           -PATRA.     بدان اضافه نمايد                          Aرا برداشته و عالمت صفت                                     
PATRINA                                                             مادري، جمع هر دو به اضافه لفظG                       در آخر صورت

پدرانه و                PATR-است در آخر كلمه                             Eگيرد، عالمت ظرف و قيد                                مي  
 . بر همين قياس            

المللي موجود است كه در سال                                       در ژنو مجمع اسپرانتوي عمومي بين                                      
تاسيس شده مجمع مزبور در عموم بالد مهمه از جميع ممالك                                                                                               1908

نمايندگان دارد كه به نشر و ترويج لغت مزبور مشغولند عدد                                                                                                                    
نفر بود و به سبب جنگ عمومي                                            1260قريب            1914نمايندگان در سال                        

كتب بسياري به لغت اسپرانتو نوشته شده و                                                              .     نفر تنزل نمود                       650به      
تصانيف مشاهير رجال مانند فرجيل، شكسپير، راسن، مولير، هوگو،                                                                                          

مجله به               35مملكت از عالم                           36ولتز، به اين لغت ترجمه گرديده و در                                                        
 ) مقاله فاضل تمام شد                  . (   يابد      لسان اسپرانتو انتشار مي                       

اين مقاله در يازده سال قبل در مجله الهالل راجع به لسان                                                                                                                    
اسپرانتو منتشر شده و بديهيست كه اين زبان تاكنون چه قدرها بر                                                                                               
وسعت و انتشار خود افزوده است كه ليدي زامنهوف دختر دكتر                                                                                                
مخترع لسان با كمال جديت در اقطار عالم مسافرت نموده و در مجامع                                                                                         

نمايد           هاي مهيج ادا مي                         مهمه بالد متمدنه براي ترويج لسان مزبور نطق                                                         
هاي او را كه به                               هاي بعد برخي از نطق                                 و اگر فرصتي شد در شماره                                   

اسپرانتو ادا كرده و در مجالت اسپرانتو درج شده ترجمه نموده                                                                                                            
  1923مطبوعات ادبي و علمي اين لسان تا سال                                                       .     منتشر خواهيم ساخت                     

جلد بوده و جرائد و مجالتي كه به اين لغت                                                                        5000ميالدي بيشتر از                        
كتب ابتدائي كه به زبان فارسي                                                    .     بالغ است                  90شود بر                      منتشر مي            

درباره اين لغت تاليف شده اگر چه محدود است ولي به اندازه كفايت                                                                                       
تاليف آقاي بهمن شيداني و                                  )     اسپرانتو در بيست درس                          ( باشد مانند                    مي  
از نشريات مجمع اسپرانتيست تبريز، و                                                          )     اسپرانتو در چهل درس                                 ( 

كليد اسپرانتو و غير اينها، در پنجاه سال قبل تقريبا، دولت ژاپن                                                                                                             
مسيو      .     اسپرانتو را براي روابط خارجي قبول و به رسميت شناخت                                                                                        

نيشيمو را رئيس مجمع تصوف ژاپن سبب اين كه دولت ژاپن اسپرانتو                                                                                           
گويد          كند و مي                را براي روابط خارجي انتخاب كرد اين طور معين مي                                                                  

 : جهت ترجيح اين لسان مواد ذيل است                               
طرف و از اين رو مورد اعتراض و وجهه                                                                  اسپرانتو لسانيست بي                             -1

 . رقابت ساير السنه و لغات واقع نخواهند شد                                       
 . اسپرانتو آسانترين و ساده ترين لغات موجود در دنياست                                                    -2

ممالك متمدنه عموما لسان مزبور را به رسميت شناخته و از اين جهت                                                                                         
در جميع جهات و در ميان ملل حيه راقيه انتشار يافته و مورد                                                                                                                            

 . استعمال شده است               
مخترع اسپرانتو چون با خلوص نيت و براي خدمت به عالم                                                                                                          -4

انساني زحمت اختراع و مشقت ايجاد اين لسان را كشيده از اين                                                                                                          
جهت يك روح معنوي و جاذبه باطني در اين لسان موجود است كه                                                                                             

 . در ساير السنه نيست                  
اميد است ايرانيان نيز در تعقيب                                                :     مجله ايرانشهر  سال چهارم                                     

اين مقصد يعني انتشار لغت اسپرانتو با ملل متمدنه عالم همراه شده                                                                                                
 . به زودي وسيله جامعه اتحاد شرق و غرب را فراهم كنند                                                 

 
 مسجد سليمان، اشراق خاوري                        

 عضويت در سازمان جهاني اسپرانتو 
ت مربوط بـه    هاي عضويت زير را انتخاب نموده و با پرداخت حق عضوي توانند يكي از رده مند به عضويت در انجمن جهاني اسپرانتو هستند مي كساني كه عالقه

 :ي خود با توجه به شرايط مندرج اقدام نمايند رده
  عضويت) T-(A]abonanto kompleta-membro    [003240 ريال   

  Esperantoنامه  ماه+   (Jarlibro)كتاب سال+ دريافت كارت عضويت
 tejo-tutmondeو  Kontaktoهاي  و مجله)  گونه مبلغي بدون پرداخت هيچ( شوند طور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي سال به 30افراد زير

 .كنند را دريافت مي
   عضويت)J-(MA ]jarlibro-abonanto-membro   [000132   كتاب سال+ دريافت كارت عضويتريال)Jarlibro( 

-tejoو      Kontaktoهـاي    و مـجلـه    )  گونه مـبـلـغـي     بدون پرداخت هيچ( شوند  طور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي سال به  30افراد زير 
tutmonde كنند را دريافت مي. 

   عضويتMG ]gvidlibro-membroabonanto   [00060 ريال 
 ]قسمت نخست كتاب سال[  كتابچه راهنماي جنبش اسپرانتو +دريافت كارت عضويت

 . كنند را دريافت مي Kontaktoو مجله ) گونه مبلغي بدون پرداخت هيچ(شوند طور خودكار عضو سازمان جهاني جوانان اسپرانتودان محسوب مي سال به  30افراد زير 
حسـاب بـانـك      مبلغ مورد نظر را بـه       .… و آبونمان نشريات و   UEA، پرداخت حق عضويت به)از خارج(ها، خريد كتاب  براي شركت دركنگره 

تهران ارسال نماييد تـا در        17765-184 واريز نموده و فيش آن را به صندوق پستي  نام حمزه شفيعي به 373شعبه   3626505553تجارت 
 .اولين فرصت ممكن سفارشات شما انجام پذيرد
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Irana Kino kaj persa poezio 
 
Karestimataj (ja: kar-estimataj, kaj ne: kares-timataj!) legantoj! 
 
Irano, antikve nomita Persujo, famis/as je la lando de poezio kun gigantoj kiel 
Ferdoŭsio, Sadio, Hafezo, Moŭlana (Rumi), … Plejeble tial aliajn artojn de 
Irano pli aŭ malpi regis/as poezio: ekzemple pentradon, kaliografion, … kaj 
filmojn ĉiaspecajn – eĉ la dokumentajn! Probable por alikulturanoj tre strangas 
nun spekti dokumentan filmon, ekz-e pri arkitektuo aŭ botaniko, kies paroloj 
okulfrape (aŭ orelfrape!) poeziecas – kaj eĉ iam sekvas rimon, ritmon ktp. 
Tio certe ne malbonas, se gxi ne tutkovras la aliajn aspektojn de la verko. 
Feliĉe en la nuntempa generacio de la iranaj artistoj utiligado de la riĉa poezio 
jam moderiĝis/as idealen. En nunaj kinfilmoj de Irano, la poezio tre bele kaj 
modere kunestas la kinartajn ecojn. Ĉinumere vi konatiĝas kun tre sukcesa 
reĝisoro el Irano: Bahman Farman-era. Ni intencas ĉiunumere prezenti 
prikinajn materialojn, sekve de la grandaj sukcesoj, kiujn renkontis la irana 
kino ankaŭ ekster la lando. 
Bonan legadon – kaj spektadon! 

 
Nun kriu! 

 
Noktas, kriu damo!  malvarma silento strila kio estas? 
Voĉo estas voĉo,  kiu restas, la kaŭzo fermi laringon kio estas? 
Ĉiuj fenestroj viaj blindas, vi restas en via tombo  
Kaj neniam komprenis lumradio, spegulo, luketo kio estas? 
La flamo de sopirema himno el viaj okuloj bolas 
Scias maldolĉa gorĝo via, la ploret-rompan guston kio estas? 
Noktas, per via kant-fadeno, kudru la flagon ribelan 
Alie resti kaj putri inter fadeno kaj kudrilo kio estas? 
La tutan logikon de tiuj, kiuj al via sunsubiro ridas 
Malkudris mi kaj ne komprenis malantaû ilia logiko, virino kio estas? 
Freŝa kaj pluva aero disvolviĝas tra ĝardeno 
En tiu ĉi vetero burĝona la kaûzo fermi la fenestron kio estas? 
 

Verkis S-ro Mohammad Ŝarif Saidi 
Tradukis F-ino M. Fahmi  
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Mia patrina avo elmigris el 
St alina Rus io al Irana 
Azerbajĝano, ĉar li ne ŝatis 
servi en ties armeo. Kaj miaj 
ge p a t r o j  e l m i gr i s  e l 
Azerbajĝano al Tehrano, kie 
mi naskiĝis en ties sudo. Kaj 
mi mem migris kaj vagadis  
diversajn landojn ĝis fine 
fiksiĝis en Tajvano, kie mi 
nun loĝas kun unu edzino kaj 
unu filineto (ambaŭ pli ol 
sufiĉaj), kiu espereble ne 
migru kiel patro, avo kaj 
praavoj! 
   Mia patrino diras ke mi tre 
subite decidis naskiĝi, tiel ke 
noktomeze puŝis ventron de 
patrino kaj jam post horoj 
estis en tiu ĉi mondo. Oni 
nomis min Reza, kiu signifas  
kontenta, eble prave. 

  * lingva kaoso 
En miaj oreloj oni deklamis  
bapte versojn de Korano 
arabe; en mia familio ofte oni 
parolis turke; en mia ĉirkaŭo 
tre ofte mi uzis persan kaj en 
universitato mi studis anglan. 
Esperanto  fariĝis mia ŝatata 
lingvo, dum universitata 
tempo, kaj dum 10 jaroj en 
Japanio, kiel profesia kaj 
nedungita Esperantisto mi 
envolviĝis  kun t iu ĉi 
multopinie stranga lingvo. En 
sama lando mi devis studi 
japanan lingvon por povi 
vivi sendepende kaj nun en 
Tajvano mi baraktas kun ĉina 
lingvo kaj ties mortigaj 5 
tonaj silaboj. Dum unujara 
restado en Eŭropo  movad-
rilate mi provis lerni hispanan 
kaj en Koreio pro ofta vojaĝo 
tien por instruo de Esperanto, 
mi l er nis  t iu- l in gv an 
alfabeton. Tial nun mia cerbo 
ne plu povas elteni iun ajn 
novan lingvon. 

 *Rendevuo kun morto 
Dum kiam okazis revolucio 
kaj milito en Irano mi estis tie 
kaj iel partoprenis en ambaŭ 
eventoj foje vole kaj foje 
nevole kiel ĵurnalisto kaj 
scivolemulo. Mi estis savita el 
kelkaj akcidentoj ĉu pro 
malsano, ĉu pro proksimeco 
al tertremoj (en Irano kaj en 
Japanio) kaj ĉu pro novjara 
raporto el milit-fronto dum 
Irak-Irana milito. Anĝelo de 
morto ŝajne ŝatas min (se ne 
amus, feliĉe), kaj tamen 
ankoraŭ donas tempon al mi 
por fini mian mision, kiun 
ankoraŭ mi ne bone decidis  
kiu kaj kia ĝi estas. 
 *Riĉa malriĉulo 
Estas fakto ke mi preskaŭ 
ĉiam bone gajnis monon, kaj 
tamen pli bone uzis ĝin kaj 
tial ne vere iam ajn estis riĉa. 
Tamen pro tiu bonuzo, estas 
multaj kiuj konsideras min 
riĉa. Mi provas ne seniluziigi 
ilin. Feliĉe mia horoskopo 
diras ke mi en fina parto de 
mia vivo havos multe da 
mono kaj tial mi ne deziras  
esti iam ajn riĉa, ĉar tio 
signifas proksimecon de mia 
lasta tago, por kiu mi neniam 
estus vere preta. 
 *Esperanta vivo 
M i haz arde r enk ont is  
Esperanton pere de anonco en 
ĵurnalo. Lernis  ĝin de 
populara instruistino S-ino 
Sadigi en Tehran-universitato 
kaj poste pro inspiroj kaj 
inst igoj de pioniro de 
Esperanto-movado en Irano, 
prof. Saheb Zamani (MHSZ) 
vojaĝis eksterlanden. En Irano 
dum multaj jaroj metis  
informojn pri ĝi en kelkaj 
gaz et o j p op ulara j k aj 
eksterlande instruis ĝin en 
multaj landoj ĝis nun. 

La unuan songazeton de 
Azio kun nomo Najtingalo mi 
aperigis en 10 numeroj dum 

restado en Japanio (1990-
2000). Mi verkis libron pri 
mia 72taga vojaĝo tra Japanio 
(Leteroj el Japanio) kaj skribis  
mult ajn art ikolo jn k aj 
raportojn pri Esperant aj 
aferoj. Kun kelkaj alilandanoj 
kaj japanoj ni faris la video-
filmon En Somera Vilao  
(Ŝajne la unua en Azio), pri 
kio Japan Times ĉiutaga angla 
ĵurnalo faris  duonpaĝan 
raporton. 
 *Kaj en Tajvano 
Nune en Tajvano mi vivtenas  
p er angla  li n gvo k aj 
disvastigas la internacian 
lingvon en sudo, kie kiam mi 
venis estis pura dezerto 
movade. Pro kresko de 
Esperanto-kursoj (nun dek) ĉi 
tie kaj pro pagigo de studentoj 
(kiuj pli serioze lernas ol 
antaŭaj kiuj senpage aŭ  
malkare lernis), mi havas  
esperon ree fariĝi profesia E-
instruisto. Cetere, mi gvidas la 
unuan oficialan E-kurson en 
mezalta lernejo en Tajvano. 
 *Ŝatoj, hobioj 
Mi ŝatas kinojn de Kurosawa 
Akira, eble senkonscie pro tio 
ke mi mem samuraje vivas, 
aparte movade. Antaŭe legis  
librojn, nun legas leterojn de 
interreto. Antaŭe faris jogon 
kaj grimpis montojn kaj nun 
ŝat as  s idi ka j m edit i 
(fenomeno rilate al aĝo). 
Antaŭe ne povis forgesi 
aferojn kaj nun ne povas 
memori ilin. Tial mi nun ŝatas 
notadon kaj pli ol antaŭe 
skribas taglibron (mia hobio 
de aĝo 10). 

L a s t e ,  m i  ŝ a t a s 
korespondi, sed nur kun tiuj 
kiuj ne postulas tujan (aŭ eĉ 
tutan) respondon kaj tiuj kiuj 
post mia nerespondo resendas 
la leterojn. 
 
Rezamenhof@yahoo.com 
http://kheirkhah.tripod.com 
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Sinprezento / معرفي 

De Irano ĝis Tajvano 
(Aventuroj de) mia vivo 

Reza Ĥeirĥah 
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Enkonduko 
Irana kino ĉefe ekfloris post la islama 
revolucio (1979), kvankam ties radikojn oni 
ja povas trovi en la antaŭrevolucia kinarto de 
la lando. Ne multaj filmistoj renkontis 
sukceson kaj antaŭ kaj post la revolucio. 
Bahman Farman-ara (1941-) certe apartenas 
al la malmulto, kvankam li ne ĝuis permeson 
fari filmon en Irano por pli ol 20 jaroj ekde la 
revolucio. Tamen dum la dukekjaro li 
daŭrigis sian aktivadon en kinindustrio ekster 
la patrujo, i.a kunlaborante kun kanadaj kaj 
usona kinkompanioj. Tiu ĉi artikoleto unue 
prezentas lian artan biografieton en tri 
distingeblaj periodoj, kaj poste traktas liajn 
plej lastajn filmojn – eble la plej sukcesajn – 
iomete pli detale kaj provas elmontri lian 
ĉefan pripensaĵon dum la lasta periodo de lia 
kariero: defii la morton tre diverse. 
 
Tri distingeblaj periodoj 
Naskiĝinte meze de tre gravaj ŝanĝoj en 
Irano, nome en 1941, dum la dua mondmilito 
kaj ekokupiĝo de la lando per anglaj kaj rusaj 
armeoj, kaj en jaro kiam Reza-ŝaho (1877-
1944) anstataŭiĝis per la filo Mohammad 
Reza-ŝaho (1919-1980), li komencis sian 

vivon en lando, kies plej ĉefajn ŝanĝojn de la 
nuntempa historio li estis travivonta. Li 
edukiĝis dum la regado de la lasta ŝaho de 
Irano, kaj 16-jaraĝe iris al Anglio por studi en 
la Lernejo de Muzikaj kaj Dramaj Artoj de 
Londono por du jaroj. De tie li iris al Usono 
por daŭigi la studadon pri kinarto en la 
Universitato de Suda Kalifornio por 8 jaroj. 
Tiam li revenis al sia lando por komenci sian 
unuan periodon de kinaktivado ĝis la 
revolucio. Post revolucio li iris al Kanado kaj 
Usono, kio konsistigas lian duan parton de 
kariero, kaj fine li revenis al Irano por eki 
sian 3-a-periodan karieron. Jene ni rigardas al 
tiuj ĉi tri distingeblaj labor-periodoj kaj ties 
apartaj produktoj. 
 
1- Antaŭ revolucio (en Irano) 
Post fini sian studadon en Anglujo kaj Usono, 
reveninte al Irano, Farman-ara unue verkis 
filmrecenzojn por tagĵurnalo Tehran journal 
kaj samtempe dum 1968-1974 produktis kaj 
prezentis programon por la Nacia Televido de 
Irano nomata fanuse ĥijal (Lanterno de 
Fantazio) kaj instruis en la Altlernejo pri 
Televido kaj Kino. 
 Dum 1968-9, li faris tri mallongajn 
dokumentajn filmojn nomataj Noŭruzo 
ĥavijar (Noŭruzo kaj kaviaro), Tehrane noŭ 
va kohne (Nova kaj malnova Tehrano) kaj 
Tehran va Noŭruz (Tehrano kaj Noŭruzo). 
Post tre sukcesa televidserio nomata Ĥaneje 
Gamar-ĥanum (Domo de sinjorino Gamar), li 
faris kinfilmon pri ĝi (1972), kiu malsukcesis 
komerce. Li tre klare konfesis ke li deviĝis 
fari tion pro financaj bezonoj kaj tio estis 
eraro lia: 
“Dekomence mi pentiĝis, kompreneble jam 
ne eblis forlasi la projekton; sed almenaŭ mi 
povintus ne meti mian nomon por la filmo, 

Kiel Kiseto 
 

Bahman Farman-ara, refloranta reĝisoro 
En siaj lastaj filmoj, Bahman Farman-ara defias morton tre diverse, ekz-e: 

Se via konscienco estas komforta, morto estas kiel kiseto. 

 
 
 
 
 
 
 

Farman-ara, spertinte kaj vivinte tri tre diversajn 
mediojn – t.e. antaŭrevolucia Irano, eksterlando 
(Kanado kaj Usono) kaj postrevolucia Irano – al-

frontis kinarton en tri apartaj sintenadoj. 

Bahman Farman-ara, unu el la plej sukcesaj reĝisoroj de la nuntempa irano, ne permesatis fari filmon en Irano dum 
pli ol 20 jaroj, tamen kiam oni permesis al li produkti filmon, liaj verkoj tiel sukceso-plenis, ke ili gajnis ankaŭ la 
enlandajn premiojn plej altajn. 
Kvankam ĉefkarakteroj de liaj filmoj pleje estas de la sociaj altklasanoj – kio sendube konsistigas plejmalmulton en 
Irano, kaj al kio li mem apartenas – tamen ankaŭ aliklasanoj de la irana socio, eĉ la plej malaltaj, estas bone elmon-
tritaj en liaj verkoj. 
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kaj la kialo por ankoraŭ meti mian nomon, 
estas tio, ke mi kredas ke oni ne devas kaŝi la 
erarojn for de la spektantoj.”  
En 1974 Farman-ara kune kun Huŝang 
Golŝiri (1938-2000), unu el la renomaj 
verkistoj de Irano, verkis scenaron, kaj 
reĝisoris kinfilmon sukcesoplenan, kiu 
famigis ilin ankaŭ ekster Irano: Ŝazde 
Ehteĝab (Princo Ehteĝab). Ĝi estis surbaze de 
samtitola romano de Golŝiri, kio jam 
tradukiĝis en multajn 
lingvojn. Temas pri lasta 
princo de Gaĝaridoj (1795-
1925), la antaŭlasta reĝa 
dinastio de Irano, kaj la 
t e m p a j  k o m p l e k s a j 
interrilatoj de la reĝa 
familio. Princo Ehteĝab 
(kiun rolis nun veterana 
aktoro Ĝamŝid Maŝajeĥi),  
mortante pro hereda 
malsano, malliberigis sin 
en sian palacon. Lin 
atakadas la memoroj kaj 
malbonfaroj de liaj 
a n t a ŭ u l o j .  L a 
proksimuloj ne povas 
kompreni kial al li 
mankas la ecoj de liaj 
prapatroj. Lin vizitas la 
spiritoj de liaj 
prapatroj, riproĉante 
lin pro tio, ke li ne 
sekvas ilia-stile la 
dinastion. 
En la 3-a Internacia 
Film-Festivalo de 
Tehrano (1974), la 
filmo (nigra-blanka kaj 93-
minuta) rekoniĝis kiel la plej bona verko kaj 
gajnis la Statuon de la Ora Flugilhava Kapro. 
Ĝi surekraniĝis ankaŭ en eksterlandaj 
festivaloj, kaj kritikisto de Variety skribis, ke: 
“Farman-ara estas unu el la plej bonaj 
reĝisoroj junaj de estonta Irano”. En 1976 li 
faris filmon nomata Ŝatranĝe Bad (Ŝako de 
vento). Lia pli posta kinfilmo, kiu evidente 
estis simbola verko, kaŭzis problemojn por li 
kaj antaŭ kaj post la revolucio. Ĝi nomiĝis 
Saje-haje bolande bad  (Longaj ombroj de la 
vento) kaj produktiĝis ĵus antaŭ la revolucio 
en 1978. Denove ĝian scenaron kunverkis 
Farman-ara kaj Golŝiri surbaze de romano far 
la lasta, nomata Ma’sume avval (La unua 
senpekulo), kies celo estis elmontrado de 
superstiĉoj kaj timo de la naturaj nekonaĵoj. 
Liaj lastaj aktivadoj antaŭ forlasi Iranon, 
inkluzivis distribuadon de kelkaj eksterlandaj 

revolucifilmoj. 
 
2- Post revolucio (ekster Irano) 
Post forlaso de Irano, Farman-ara loĝis kaj 
laboris en Kanado (Vankuvero) kiel direktoro 
de kompanioj Cinema Circle kaj Spectrafilm, 
kaj en Usono kiel vicdirektoro de kompanio 
Cine Plex por produktado kaj distribuado de 
filmoj. I.a. temis pri filmoj de François 
Truffaut, Jean-Luc Godard kaj Billie August. 

 
3- Post 
revolucio (en 
Irano) 
En 1990 Farman-
ara revenis al Irano 
kaj ekinstruis en la 
Art-Universitato. 
Dum dek jaroj li 
verkis 10 scenarojn 
kaj petis permeson 
de la irana registaro 
por fari filmon el ili,  
tamen ĉiuj dek ne 
ricevis la permeson. 
I.a. li verkis skeĉon 
nomata Az Abbase 
K i a r o s t a m i 
motenafferam  (M i 
m a l a m a s  A b b a s  
Kiarostami), kiu ne 
filmiĝis. Iam poste en 
intervjuo li diris: “La 
argentina verkisto Jorge 
Luis  Borges  nomis 
cenzuron ‘la patrino de 
ĉiuj metaforoj’, ĉar ĝi 
estigas novan lingv(aĵ)on 
por diri kion vi intencas”. 

Kiam li prezentis la 11- a n 
scenaron, oni donis al li permeson fari filmon 
el ĝi.  “Eble ĉar ĝi temis pri morto de mi 
mem”, poste li divenis en intervjuo. Do, en 
1999 li faris sian unuan kinfilmon de post la 
revolucio, post pasado de pli ol dudekjara 
malpermesado fari filmon en Irano. Tamen 
lia filmo gajnis multajn premiojn eĉ en la 
lando. Ĝi nomiĝis Buje kafur, atre jas (Odoro 
de kamforo, aromo de jasmeno), kaj fariĝis 
unua parto de trilogio alloga rilate al i.a defii 
la morton, krom la sociaj kaj politikaj aferoj.  
La ĉefkaraktero de la filmo estas Bahman 
Farĝami, kiu prezentinte siajn scenarojn por 
ricevi permeson por fari filmon el ili, ĉiam 
ricevas neon. Bahman Farman-ara mem rolis 
lin en la filmo, kio i.a. servas kiel lia 
membiografio. En intervjuo li diris: “Mi volis 
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ke tiu ĉi filmo estu la historio de 
generacio de artistoj. Mi ne 
povis labori por multaj jaroj,  sed 
ekzistis multaj aliaj kiel mi.” 
 Ĉiuj tri kinfilmoj de li en 
tiu ĉi periodo havas vivon kaj 
morton kiel sian ĉeftemon, 
kvankam ĉee ekzistas ankaŭ  
sociaj kaj politikaj aludoj kaj 
elmontroj. Jene ni notas ilin tri 
kronologie. 
1- Odoro de kamforo, 
aromo de jasmeno 
En tiu ĉi filmo Farman-ara 
elmontras pri la malfacilaj 
longaj jaroj,  dum kiuj li kaj liaj 
amikoj- kole go j ne havis  
permeson fari filmon pro kialoj 
neklarigitaj al ili. Kvankam dum 
pli ol dudek jaroj li ne estis 
reĝisorinta iun ajn verkon, 
tamen la filmo estis tiel bone 
farita diversvidpunkte. En la 
Internacia Film-Festivalo de 
Tehrano (1999) lia verko gajnis  
sep premiojn, i.a. por la plej 
bonaj scenaro, reĝisoro kaj 
filmo.  
 La filmo surekraniĝis ankaŭ  
en eksterlandaj filmfestivaloj,  
ekz-e en la 44-a Sankt -Fransiska 
Internacia Festivalo, kiun ĉeestis 
Farman-ara 59-jar-aĝe. Kaj tie 
en intervjuo: 
 
Demando: Odoro de Kamforo 
jam gajnis plurajn premiojn. 
Kiom kontentiga tio estas por vi 
ekĝui tian akcepton post 22-jara 
ne-laborado? 

Farman-ara: Nu, vi scias, ke 
tio estas tre tre kontentiga, sed 
la plej plaĉa parto de ĝi estas  
tio, ke la filmo estis sukceso 
komerce en mia lando kaj la 
junuloj jam bone respondis al 
ĝi. Tio estis la plej miriga, ĉar 
mi atendis ke la homoj de mia 
generacio ekhavu rilaton kun 
ĝi, ĉar vere mi estas dirinta 
ilian historion. Sed en la Irana 
Film-Festivalo mi vidis junan 
viron, kiu estis spektanta la 
filmon por la kvara fojo. Do mi 
demandis lin, “Vere kio en la 
filmo plaĉis al vi? Ĉar mi scias 
ke tio estas via generacio, kio 
venas al la filmo.” Kaj li 
respondis: “Numero unu: dum 
unu kaj duon-horo, vi instruis al 
ni 20 jarojn de nia historio.” …  

Mi ĉiam similigas (premiojn 
kaj honorigojn) al la kremo, 
kion oni ŝmiras sur la kukon. La 
filmo estas la kuko. Mia kuko 
estas fari filmon por mia lando 
kaj la popolo. Se aliaj popoloj 
ŝatas ĝin, tio estas  bonege, sed 
mi ne eksvenos se – jen! – 
festivalo de reĝisoroj ne ŝatas  
mian postan filmon; ĝis kiam mi 
povas fari ilin por la popoloj de 
mia lando.” 
 En la 1-a parto de la filmo, 
kio nomiĝas “Malbona tago”, 
kiam li iras al la tombejo pro la 
datreveno de la morto de la 
edzino, li ekkomprenas ke la 
tombon, kiun li estis rezervinta 
por si mem, ĉe la edzino, oni 
jam okupis! Revenante el la 

Se via konscienco estas kom-
forta, morto estas kiel kiseto. 

Odoro de kamforo, aromo de jasmeno 
 (1999, 93 minutojn longa) 

Bahman Farman-ara verkinto kaj 
reĝisoro: 

Bahman Farĝami: Bahman Farman-ara 
Lia kuracisto-amiko: Reza Kijanijan 

Juna virino formetinta mortnaskiton en lian aŭton: 
Roja Noŭnahali 

Lia malnova amiko-aktoro: Vali-ol-lah Ŝirandami 
Firuz Behĝat Mohammadi, Hosejn Kasbian 

Mahtaĝ Noĝumi, Ebrahim Abadi 

Geaktoroj: 

Unu filmo en ok framoj: 

Kiel Kiseto 

Mohammad Reza Sadio: 
 “En la brakoj de mia edzino, 
mi ploris por mia amatino.” 

Esmail Ŝebli:  
“Ĉu tio eblas, ke oni vidu 
maljuston kaj nenion diru?” 

Nur Ĝahan:  
“Pardonon sinjoro Ŝebli, ĉu 
vi havas sukeron? 

Parvane:  
“ Al  k iu aj n m i 
edziniĝintus, tiu ne estus 
tiom bona, kiel vi.” 



 1384بهار   دهمشماره ياز     

 N-ro: 11    Printempo 2005   

 

7 

tombejo li ektrovas ke virino, 
kiun li enaŭtigis survoje al la 
tombejo, kaj kiu timis de reiri 
al sia kolerema edzo, estas 
formetinta sian mortnaskitan 
bebon en la malantaŭo de lia 
aŭto. Morto vidiĝas ankaŭ en 
aliaj vizaĝoj: ekz-e japana 
televido demandis lin fari 
filmon pri la ritaĵoj de 
funbrado en Irano. Krome, li 
mem jam havis du koratakojn. 
Li ĉiusemajne vizitas sian 
patrinon, kiu paraliziĝis, perdis 
la memoron kaj ne povas 
p aroli.  Li ĉiam relegas 
historiojn, kiujn ŝi legis por li 
infanaĝe, ĉar li esperas ke tiel 
ŝi iam ekrehavos sian 
memoron. 
 En intervjuo li diris: “En 
mia aĝo (tiam 59-jaraĝo), pensi 
pri morto estas nature, kaj de 
longe antaŭe ekzistis kulturo 
pri morto en Irano, tiel, ke ĝi 
jam fariĝis parto de ĉio, kion vi 
faras.” 
Aristotelo (384-322 a .K . ) 
nomis antonimon kiel unu el la 
asociiloj. Ekz-e kiam oni aŭdas  
“tago”n, ĝi asocias ankaŭ la 
kontraŭon, t.e. “nokto”n por 
oni. Samo validas pri vivo kaj 
morto. Krome, morton ankaŭ 
difinas vivo, kaj inverse. En la 
nomo de la filmo “odoro de 
kamforo” simbolas morton kaj 
“aromo de jasmeno” prialudas  
vivon. 
 
2- Domo sur la akvo 
En sia dua postrevolucia filmo, 
nomata Ĥanei ruje ab (Domo 
sur la akvo), Farman-ara 
daŭrigis pri temoj kaj etoso 
similaj al la antaŭa kinfilmo 
Odoro de kamforo, aromo de 
jasmeno tamen neniel ripetece. 
Ĝi ĝuis tute alian atmosferon 
kaj formon. Ambaŭ rilatiĝis al 
morto, sed ĉiu aliel.  
 Komence de la filmo la 
ĉefa karaktero dum akcidento 
per sia aŭto survoje, vundas 
anĝeleton. Do la spektantoj 
dekomence komprenas, ke 
temas pri surreala kaj mistikeca 

verko. Tamen ne multon oni 
spektos tiel; pli ol 90% 
sp egu las  n ur t uŝeb la jn 
realaĵojn. Li, d-ro Sepid-baĥt 
(laŭlitere: blank-estontulo aŭ  
bonfina), mezaĝa ginekologo, 
havas bonajn, nebonajn kaj 
malbonajn ecojn – plejeble kiel 
plejmulto de ĉiuj ni homoj. 
Sepid-baĥt kun pasintaj eraroj 
kaj estanta soleco hazarde 
konatiĝas kun okjara knabo, 
kiu parkeras la tutuon de La 
Nobla Korano kaj kiu 
ekenkomatiĝas. Eble tial unue 
la nomo de la filmo estis 
Komato kaj en intervjuo 
Farman-ara priskribis la tiam 

estont an filmon kiel “ la 
historio de socio en kolektiva 
komato”. 
 La d-ro, kiu nun spertas 
“liberan falon en la vivo”, 
p a s i nt e  e kz - e  k aŭz i s 
n e n a s k i v e c o n  a l  s i a 
sekret ariino-amat ino, kiu 
neniel pardonivas lin pro tio, 
kion li faris al ŝi, kiam ŝi estis 
eĉ pli juna. Inter la sociaj 
problemoj, pri kiuj la filmo 
elmontras estas: narkotismo de 
junuloj, prostituo kaj aidoso. Ie 
en la filmo la d-ro responde al 
iu, kiu lin nomis sia lasta 
espero, diras: “Ni estas en feka 
mondo, kiam mi estas ies lasta 
e s p e r o . ”  O k c i d e n t a j 
filmkritikistoj jam komparis 
iujn socisatirajn (p)ecojn de la 
filmoj de Farman-ara kun tiuj 
de Woody Allen. 
 La d-ro ankoraŭ simpatias 
kun sia alia eksamatino, kiu 
nun estas ĉefflegistino kaj 
pasigas kemi-terapion pro la 
severa malsano; kun juna 
knabino, kiu ĵus komprenis ke 
suferas de aideso; kaj kun sia 
filo, kiu suferas narkotismon. 

50 

“Vivi sen espero 
estas kiel konstrui 
domon sur la akvo.” 
Frapfrazo de Bahman 
Farman-ara por la filmo 

Ĵale:  
“Mi diris al tiu: ‘Ĉar via patro 
malamas  sin,  li  amas 
neniun.’” 

S-ino Basiri:  
“Kiom da kanarioj vi konas, 
kiuj povas ludi sonaton de Be-
thoveno?” 

Naser-ed-din: “Patrujo ne estas 
io, kion oni povas forgesi.” 

Ŝejko Hasan:  
“Kompreneble ankoraŭ ekzistas 
bonaj homoj; nur la tempo estas 
malbona tempo.” 
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 Ankaŭ tiu ĉi filmo tre plaĉis al la 
juĝistoj de la Internacia Film-Festivalo de 
Tehrano (2002) kaj gajnis multajn 
premiojn, i.a. por plej bona irana filmo kaj 
plej bona aktoro (Reza Kijanijan). 
 
3- Kiel kiseto 
La plej nova kinfilmo de Farman-ara, 
nomata Jek buse kuĉulu (laŭlitere: Unu eta 
kiso, aŭ Kiel kiseto) ne surekraniĝis dum la 
Internacia Film-Festivalo de Tehrano 
(2005), tamen ĝia broŝureto disdoniĝis  
dum la festivalo.  

 Sur antŭaj du paĝoj vi povas trovi ok 
framojn de la filmo elektitaj el la broŝuro 
kaj tiel gustumeti la filmetoson, kiu 
laŭŝajne ankoraŭ ĝuas preferatan 
demandojn de Farman-ara, kiel la lastaj 
du, pri la ekzistado kaj morto, krom la 
ĉeaj sociaj kaj politikaj aferoj.  
 
Fontoj: 
BAHARLU, Abbas. Sad ĉehreje sinemaje Iran 
(Cent vizaĝoj de Irana kino), Tehrano: Naŝre 
gatre, 2002, 208 p. 

http://www.eye.net/eye/issue 
http://www.golshirifoundation.org 
http://www.nyu.edu/greyart/exhibits/iran 
h t t p : / / c i t y p a p e r . n e t / m o v i e s / s /
smellofcamphor.shtml 

h t t p : / / w w w . v i d e o f l i c k s . c a /
titles/1101/1101291.htm 

ht tp: / /www. reel . com/ reel.asp?node=features/
interviews/farmanara 

h t t p : / / w w w . 1 w o r l d fi l m s . c o m / i r a n /
princeehtejab.htm 

ht tp: / /www. fi lmref. com/di rectors/dirpages/
farmanara.html 

Verkis :Ŝima Bastani 

 

  

“Kiam filmisto ne faras filmon,  
aŭ verkisto ne verkas, tio estas morto.” 

Frazo de la ĉefkaraktero de la filmo 
 “Mi ne timas de morto. Mi timas de vana vivado.” 

Frapfrazo de Bahman Farman-ara por la filmo 

Kiel kiseto (2005) 

Bahman Farman-ara Verkinto kaj 
reĝisoro: 

Esmail Ŝebli: Ĝamŝid Maŝajeĥi 
Mohammad Reza Sadio: Reza Kijani-

jan 
Nur-Ĝahan (Mondlumo): Hedje Te-

hrani 
S-ro Kamal: Ĝamŝid Haŝem-pur 
Parvane: Fateme Motamed-Arija 

Ĵale: Faĥri Ĥorvaŝ 
S-ino Basiri: Marjam Saadat 

Ali Doroŝke-ĉi (Kaleŝisto): Huŝang 
Harir-ĉijan 

Kapitano Kolali: Mehdi Safavi 
Amir Hosejn: Babak Hamidijan 

Ĝuĝe Ĝavad (Ĝavad-kokido): Hedajat 
Haŝemi 

Naser-ed-din: Pajam Dehkordi 
Ŝejko Hasan: Esmail Pur-reza 

Geaktoroj: 

Domo sur la akvo (2001, 111 minutojn longa) 

Bahman Farman-ara Verkinto kaj 
reĝisoro: 

D-ro Sepidbaĥt: Reza Kijanijan 
D-ra patro: Ezzat-ol-lah Entezami 

D-ra filo, Mani: Mehdi Safavi 
D-ra sekretariino: Hedje Tehrani 

Ĉefflegistino: Bita Farrahi 
Knabino kun aidoso: Behnaz Ĝafari 

Geaktoroj: 



 1384بهار   دهمشماره ياز     

 N-ro: 11    Printempo 2005   

 

9 

 La kapo diris: «Kial anstataŭ ĉiuj 
korpopartoj mi devas pensi? 
Aliaj partoj mem pensu por si 
mem. Kial mi enpeniĝu?» 
 La manoj diris: «Ni volas 
labori por ni mem; se la kapo 
volas meti manĝaĵon en sian 
buŝon, li mem devas fari tion, 
ankaŭ se la postaĵo volas 
taharati*2, li mem faru tion.» 
 La piedoj diris: «Kial ni 
devas porti la grandaĉan 
korpon dum la tuta vivo? Ni 
jam laciĝis de tio. Se la 
korpego forestu, ni povas 
komforte supreniri la ŝtupojn, 
grimpi la montojn kaj facile 
iri kien ajn ni deziras.» 
 Iun matenon, la kapo, la 
manoj kaj la piedoj forlasis la 
korpegon sur la teron kaj ĉiu el ili anoncis sian 
sendependiĝon, kaj ĉar ili ne havis najbaron, 
ili ne povis demandi ilian agnoskon pri sia 
sendendeco. 
Kompreneble la afero ne finiĝis tie. 
 La okuloj diris: «Tiu kapaĉo, se volas 
vidi ion, li mem vidu ĝin, kial ni devas fari 
tion anstataŭ ĝi?» 
La oreloj diris: «Same, se la kapaĉo volas aŭdi 
ion, li mem aŭdu ĝin, tio neniel rilatas al ni.» 
La nazo diris: «Tio ne rilatas al mi, ke la 
senutila kapo volas flari odorojn.» 
 Iun matenon, la nazo, la okuloj kaj la 
oreloj for ĵetis la kapon en angulon kaj anoncis 
la sendependiĝon. Ankaŭ la haroj estis 
anoncintaj sian sendependecon antaŭ la 
lastatempaj okazaĵoj, kaj neniu sciis kien ili 
irintas. 
 Nek tie finiĝis la afero. 
 Unu piedo diris al la alia: «Kial kiun ajn 
vojon vi iras, ankaŭ mi devas iri? Vi iru vian 
vojoin, kaj mi la mian.» 

 Unu mano diris al la alia: «Vi eble 
deziras pendiĝi de la busa 
manilo, mi ne devas imiti vin.» 
 Unu okulo diris al la alia: 
«Se vi deziras vidi televidajn 
programojn, vi ja povas fari 
tion, sed mi deziras vidi videon 
kaj satelit-programojn.» 
 Unu orelo diris al la alia: 
«Se vi dez iras aŭskult i 
tradician muzikon, mi deziras 
aŭskulti al ĵazmuziko.» 
 Iun matenon ankaŭ la 
okuloj, la oreloj, la manoj kaj 
la p iedoj anoncis s ian 
sendependiĝon kaj ĉiu el ili 
foriris ien. 
Nun ni ne scias, ke ĉu la afero 
finiĝis tie aŭ ne. 
 

Piednotoj : 
1- Verso el fama poemo de Sadio (1184 -
1281): 
“Membroj de sama korpo estas l’ adamidoj 
Ĉar el sama gemo ili estas kreitoj 
Kiam membron Fortuno dolorigas 
La aliajn tio maltrankviligas” 
2- Taharato = arabdevena vorto laŭlitere 
“pureco”, en Islamo signifas lavadon 
permanan de koncerna korpoparto post 
urinado aŭ fekado.  
Fontoj: 
SALAHI, Omran. “Ĉo ozvi be dard avarad 
Ruzegar” (Kiam membron Fortuno dolorigas), aperinta 
en Kelk (“ Kan(plumo)” perslingva monatrevuo kultura, 
arta kaj socia), N-ro 154, majo kaj junio 2005, 60p., 
p.50. 
Foto: far Masud Sohejli el: www.masoudsoheili.com/
IranArt-Writers/OmranSalahi.jpg 
Desegnaĵo: far Raha Jazdan-dust, el: Kelk 
 
Verkis : (s-ro) Omran Salahi 
Tradukis : (s-ino) Ŝima Bastani 

Kiam membron 
Fortuno dolorigas1  

Literaturo / ت
 ادبيا

48 
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 E k d e  1 9 70-a jardeko sociologoj 
priesploras la diferencojn de la sanstato de 
homgrupoj precipe tiun relate al viroj kaj 
virinoj el la vidpunkto de sociaj sciencoj. 
Ĝenerale, estas konate ke la vivo-daŭro de 
virinoj estas pli longa ol tiu de viroj, sed 
virinoj ĝenerale suferas pli grandan nivelon 
de malsano komopare al viroj. Do, tiu plu-
vivado estas ofte plenplena de peno kaj san-
p roblemoj. La esploroj pri la efektoj de socio-
ekonomiaj faktoroj sur la sanstato de homoj 
plejparte jam 
koncent riĝis 
e n  l a 
o k c i d e n t aj 
socioj, kaj tia 
esplorado en 
a l i a j 
mondp art oj 
n u r 
l a s t at emp e 
komenciĝis. 
T i u  ĉ i 
a r t i k o l o 
t e m a s  p ri 
unu el raraj esploroj okazinta en Irano, kiu 
rigardis  al la sans t at o-diferenco inter 
laborantaj kaj ne-laborantaj patrinoj en la 
ĉefurbo de Irano, alivorte pririgardis la 
efekton de laborado kiel unu el la faktoroj kiu 
povus afekti virinan sanstaton positive aŭ 
negative. 
 Irano estas konsiderata kiel unu el la 
industriiĝantaj landoj en Azio, el kies popolo 
61.3 percentoj estas urbanoj laŭ la plej lasta 
nacinivela popol-nombrado en 1996. En Irano 
la percento de virinoj, kiuj laboras ekster-
hejme ankoraŭ  ne altas (nur ĉirkau 9 
percentoj en 1996), tamen la percento de 
alfabetaj virinoj lastatempe alproksimiĝis 80 
percentojn kaj la percento de studentinoj en 
iranaj universitatoj kreskis al 36 percentoj en 
1996. Pro t iuj ŝanĝoj oni antaŭvidas 
plimultan ŝancon por virinoj por enirado en 

labormerkaton de Irano iompostiome malgraŭ 
la kulturaj malhelpoj, kiuj ĉiuokaze ekzistas 
en la socio. 
 Sociologie la roloj de virino en socio, 
dividiĝas al du ĉefaj roloj, unu de la t.n. 
tradiciaj roloj (de edzino kaj patrino) kaj la 
alia kiu estas la nova rolo de laboranto 
eksterhejma. Laŭ iuj ekzistantaj sociologiaj 
teorioj koncerne al la virinaj roloj, aldoniĝo 
de la nova rolo de virinoj al iliaj tradiciaj 
roloj pozitive efikas al ilia sanstato. Tiuj por-

l a b o r a d a j 
teorioj aludas 
al profitoj de 
laborado por 
virinoj kiel 
e k z e m p l o 
g a j n o  d e 
m o n o  ( d o 
s e k v e 
p liboniĝo de 
m a t e r i a j 
kondiĉoj de 
ilia vivo), pli 
da mem-fido 

kaj mem-estimado, pli da socia subteno, kiuj 
kune donas eĉ pli da profitoj al virinoj, kiuj 
laboras. Aliflanke, estas negative alrigardo al 
la situacio, tiel ke iuj kredas aldoniĝo de plia 
rolo kaŭzos pli da labor-peno, pli granda 
demando al/kaj atendoj de ili, pli multa 
respondeco, kaj pli da premoj, kio entute 
kaŭzus troan ŝarĝon sur la ŝultrojn de virinoj 
kaj rezulte malbonefikos al ilia sanstato. La 
rezultoj de ĝisnunaj esploroj tiurilate jam 

1 Surbaze de artikolo "Women's work and health in Iran: a 
comparison of working and non-working mothers", far la 
sama aŭtoro aperrinta en la ĵurnalo Social Science & 
Medicine, Elsevier Science Ltd. Vol. 54 (2002) pp. 753-
765. 

Laborado de Tehranaj virinoj 
kaj ĝia efekto sur ilia sanstato1 

Ŝirin Ahmad-Nia*
 

Kial iranaj laborantaj virinoj laboras? 

Kialo Elcentoj de respondoj 
Subteni la familion finance 25.5 
Persone ŝatas labori 22.3 
Pro sociemo 20.5 
Por esti ekonomie sendependa 19.7 
Pro akirita edukado 10.6 
Aliaj kaŭzoj 1.4 
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subt enis  la p ozitivan alrigardon t.e. en 
okcideto la sanstato de laborantaj virinoj 
kompare al tiuj, kiuj estas nur dommastrinoj 
pruviĝis plibona. 
 M i decidis efektivigi esploron pri la 
efekto de laborado al virina sanstato en Irano, 
kie la kulturo grandparte malsamas ol tiu de 
okcidento kaj ĉar tiaj esploroj jam mankis al 
nia socio. En nia socio ankoraŭ multaj kun 
susp ekto rigardas al la neceso de virina 
laborado eksterhejme kaj multaj tradiciemaj 
homoj p referus ke virinoj gravigu siajn 
tradiciajn rolojn ol labori ekster-hejme. 
Mi kondukis esploron, kiu prikonsideris tri 
ĉefajn faktoro-grupojn rilate al la sanstato de 
virinoj laŭ la elementoj de priparolitaj teorioj. 
T i u j  gr up oj es t is  socio-demografiaj 
karakterizaĵoj (kiel ekzemplo edukado-nivelo, 
kaj aĝo), labor-kondiĉoj (ezemple labori tut-
tempe aŭ part-tempe, kaj nivelo de salajro), 
kaj personeca kaj vivo-kondiĉaj faktoroj (kiel 
memfido, p remo-nivelo, edzo-subtenada 
nivelo, …), kiuj havus efikojn sur la psikan 
kaj fizikan sanstaton de virinoj. Mi preparis 
demandaron laŭ la principoj de sociologia 
studado kaj teknikoj kaj demandis al 1065 
patrinoj en Tehrano: 710 laborantaj kaj 355 
ne-laborantaj, kiuj estis elektitaj surbaze de 
sciencaj elekt o-met odoj. La specimeno 
konsistis el virinoj, kiuj estis edziniĝintaj kaj 
havis almenaŭ unu infanon. Interese laŭ la 
akiritaj statistkoj, la averaĝa aĝo de edziniĝo 
de laborantaj patrinoj (22 jaroj) estis signife 
pli alta ol tiu de nur dommastrinoj (18.7 
jaroj), simile ilia aĝo de la unua gravediĝo 
(23.9 jaraĝo) estis ankaŭ pli alta ol tiu de 
dommastrinoj (20.5 jaraĝp), kaj pli grave, eĉ 
la mez-nombro de edukado-jaroj (12.9 jaroj) 
ankaŭ estis ne-surprize signife pli granda ol 
tiu de nur-dommastrinoj (kies estis nur 9.5 
jaroj). 
 Ne indus  ĉi t ie detale priparoli la 
rez ult ojn de diversasp ekt aj s t atistkaj 
p roceduroj surbaze de la datenoj de la 
esploro, do jen nur la ĉefaj rezultoj, kiuj 
povus interesi la legantojn. 
 Mi celis scii ĉu estas statistike signifa 
diferenco inter la sanstato de la laborantaj kaj 
ne-laborantaj patrinoj en Tehrano. Laŭ la 
rezulto de la esploro, nek rilate al la psika 
sanstato, nek rilate al la fizika sanstato ne 
troviĝis signifa malsameco inter la du ĉefaj 
grup oj de la virinoj konsiderante ĉiujn 
p otenciale ekzistantajn faktorojn. Tio montris 
ke se la laborado ne havas pozitivan efikon al 
la sanstato de virinoj, tio almenaŭ nek havis 
malbonefikon ankaŭ al ilia stato. Ĉar la efiko 

de laboro povas esti tre kompleksa laŭ la 
diversaj kondiĉoj de la laborado, la 
karakt eriz aĵoj de la laborado kaj aliaj 
koncernaj variantoj analiziĝis aparte, kaj la 
rezultoj montris, ke la elementoj de ambaŭ 
pozitiva kaj negativa alrigardoj al laborado-
rolo de virinoj signife efikis al la sanstato de 
virinoj. Rezulte oni konkludis ke la efiko de 
iu kontraŭ-balanco kaŭzis ke la pozitiva efiko 
de laborado-rolo, estu kovrita aŭ nuligita pere 
de la negat ivaj efikoj ĉeestantaj en la 
proceduro. Alivorte mi trovis ke ekzemple 
laborantaj virinoj ĝuis pli altan memfidon, 
socian subtenon, pli da financa memstareco, 
kaj pli multe kontentis de la vivo sia, tamen 
samtempe ili malĝuis ankaŭ pli da premo kaj 
sento de rolo-konflikto! Tia situacio klare 
estas rilatanta al la kulturaj karakterizaĵoj de 
la socio, kie oni (kaj precipe virinoj mem) 
rigardas  la t radiciajn rolojn de virino 
(ekzemple rilate al prizorgado de infano) 
mult e p li gravaj, valoroplenaj kaj urĝaj 
compare al la taskoj kaj devoj de virinoj 
relat e al la laborejo eksterhejma. Tiuj 
laborantaj patrinoj, kiuj respondis em-antaj al 
forlasado de sia laborado-rolo, esprimis la 
kialon: la sento esti ne taŭgaj aŭ kulpantaj 
patrinoj. Iuj aliaj virinoj sentis malkontenton 
pri laborado ĉar iliaj edzoj ne subtenis ilian 
labor-rolon kaj plendis kontraŭ ilia laborado. 
La rezulto de la esploro plue montris ke 
ĝenerale la labor-kondiĉoj signife efikis al la 
virina sans t ato pli-malpli samkiel en la 
okcidentaj socioj, ekzemple virinoj el pli altaj 
labor-klasoj raportis pli bonajn sanstatojn 
kompare al tiuj de malaltnivelaj labor-klasoj/
kat egorioj. Virinoj, kiuj laboris parttempe 
ĝuis pli bonan sanstaton ol tiuj laborantaj 
plentempe.  
 
*D-ino pri Medicina Sociologio 
Allameh-Tabatabai Universitato de Tehrano 
s_ahmadnia@hotmail.com 
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L' Espero kontinuas 
 

Espero ankoraŭ disvastiĝas 
ene de l' koroj de l' homoj 
kiuj laboras en la voj' 
de l' am' kaj amikec'! 

 
La ide' ne ankoraŭ venkis, 
La malhelpoj ne jam mankis, 
Ekde la komenc', 
Ni ne forgesu! 

 
Esperantistoj  sekvas sian celon ankoraŭ 

malgraŭ la mondo indiferenta 
al sia problemo lingva 
kiu disigas 
la animojn 
soifantajn komunikon. 

 
"- Ni pluiros senlacaj 
en la direkton je kiu ni kredas", 
"  - Al ni la venko ne malproksimas!" 
Ili ripetas! 

 
Estas nur l' espero 
kiu subtenas ilin kaj vivigas 
en la mondo kiun regas 
mon', politik' kaj forto, 
kaj ne necese 
am' kaj humaneco! 

 
 
 

D-ino Ŝirin Ahmadnia 

 !يابد تداوم مي 1اميد
 

 گسترد هنوز  اميد فرا مي
 هاي مردماني كه  در قلب

دوستي  !در راه  عشق كار مي كنند و 
 

 اين ايده پيروز نگرديده است هنوز
 موانع كم نبوده است  

 !از همان آغاز
 !يادمان نرود

 
اسپرانتودانان هدف خود را دنبال 

 چنان كنند هم مي
 تفاوت است علي رغم دنيايي كه بي

 نسبت به مشكل زباني خود
 كه فاصله مي اندازد

 هايي ميان جان
 !اند ي ارتباط كه تشنه

 
 از پاي نخواهيم نشست هرگز  -“ 

 ”در راهي كه بدان ايمان داريم
 ”!پيروزي زما دور نيست -“ 

 !كنند ايشان تكرار مي
 

 اين تنها اميد است 
 كه پشتيبان است ايشان را 

 و زنده نگاهشان داشته
 در دنيايي كه بر آن 

 پول،  قدرت و سياست حكمفرماست
 و نه الزاماً 

 !عشق و انسانيت
 

 دكتر شيرين احمدنيا: شعر از

هاي جهان به عنـوان زبـان      اسپرانتو به معناي فردي است كه اميد دارد روزي اين زبان در ميان ملت - 1
  .يعني اميد esperoاسپرو . ها گردد ي دوستي و نزديكي ملت كار رود و واسطه دوم به

Po
ez

io
 / 
عر
 ش
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 Estis bona vespera dimanĉo. Vetero estis 
agrabla kaj oni povis plezure iri eksteren kaj 
promenadi. Kamran irante al spegulo, pri sia 
ĉ ivespera programo, kiun de antaŭe li priplanis,   
pensadis: "Ŝajnas al mi ke tiu ĉi vespero, estas 
mia.  Vetero, bonŝance, mem tion signas al mi".    
 Li, antaŭtagmeze, preparis ĉion. La hel-
verdan kostumon prunteprenis de Behruz kaj 
ruĝfloran kravaton de Kamal, kaj nun tute vestita 
estis staranta antaŭ spegulo kaj kombadis sian 
hararon. Poste, iom da gelo, por ke la formo de lia 
h araro  r est u stabila kaj ne fariĝu taŭzita. 
Malfermante parfumbotelon, li proksimigis ĝin al 
sia nazo: “Oh, kia parfumo! kia aromo! Ne vane 
la vendisto priparolis pri ĝi." De parfum-vendisto, 
petegis doni al li la plej bonan parfumon. La 
vendisto sendube, proponis al li t iun ĉi parfumon 
aldonante ke la prezo sed estas iom alta. Kaj li 
pensis ke indas iom elspezi pro sia celo. Li 
parfumante sin, rigardis en la spegulo: "Nu, ĉio 
estas en ordo. Vere mi fariĝis eleganta kaj  
belaspekta, kial ne, oni elektu min. "Finfine estis 
tempo por ekiri. 
     Li kalkulis: sep stacioj per metroo, kaj ankaŭ 
iomete da promenado. Drinkejo, kies adreson oni 
donis al li estis du stratoj for de metro-stacio. Ne 
bezonis hasti. Li havis sufiĉan tempon. Estis je la 
naŭa vespere, kiam li finfine atingis tien, ĝuste 
kie li devis esti. Nun, por li estis  bone konataj la 
stratoj de Tokio. Aparte ĉar Behruz donis al li 
precizan adreson. Kaj tiu ĉi strato estis konvena 
kiel Behruz klarigis al li. 
 Al unua drinkejo, kiun li vidis, li eniris. La 
drinkejo ankoraŭ ne estis plenplena. La posedanto 
de la kafejo rigardante lin, de malantaŭo de 
vendotablo klininte sian kapon, bonvenigis lin. En 
la drinkejo malmultaj japanoj estis videblaj. 
Kelkaj usonaj soldatoj estis sidantaj ĉe iu tablo 
kaj iliaj glasoj da viskio estis sur la tablo, antaŭ 
ili. Li diris al si mem: “Jes. Mi venis al ĝusta 
loko. Certe estas loko, kiun mi serĉas.” 
      Apud fenestro vidalvide al la strato, li elektis 
iun tablon kaj iel sidis sur la seĝo, por povi 
rigardi eksteren kaj vidi piedirantojn. Iu juna 
knabino aperis ĉe lia tablo kaj kun ridanta vizaĝo 
salutis lin. En ŝia mano estis notlibro kaj skribilo. 
Ŝi demandis: “  Kion vi deziras drinki?” 
   Kamran rigardis al ŝia staturo. Estis alta kaj 

maldika. Ŝiaj belaj kaj bonformaj femuroj tra ŝiaj 
travideblaj ŝtrumpoj estis allogaj. Ŝia jupo estis 
mallonga kaj tro strikta. Ŝajnis ke ĝi estis ĝuste 
preparita kadro por ŝiaj maldikaj kaj altaj gamboj. 
La kelnerino denove demandis: “Ĉu vi ankoraŭ 
ne decidis?” kaj fingermontris la menuon, kiu 
estis sur la tablo. 
 Kamran ridetis al ŝi kaj diris: “Sakeon, 
bonvolu” 
 La kelnerino ankaŭ ridetis ĉarme kaj diris: 
“Jes. Mi komprenas. Vi deziras provi japan-tipan 
drinkaĵon!” 
 Kamran kapjesis. La kelnerino skribis ion 
sur sia notlibro kaj foriris. Kiam ŝi iris al la 
vendotablo, Kamran turnis sian rigradon de 
malantaŭo de la kelnerino al trotuaro de strato kaj 
atendis. Li iomete sentis solecon.  “Ah! Estis 
bone se mi venus kun Behruz. T iel ni povus havi 
pli da diboĉadan tempon.” Li diris al si mem. 
     La kelnerino kunportis sakeon en porcelan-
vinkarafo kun porcelan-taso. Li pripensis: “Oh, 
denove moderniĝintaj japantradiculoj! Pro tio ke 
mi mendis japanan trinkaĵon, ili volas ke ĉio estu 
japantipaj. Ŝi povis simple kunporti ĝin en botelo 
kun kristala glaso. Tamen por japanoj, formalaĵoj 
estas formalaĵoj kaj necesaj.” 
 Kiam la kelnerino lasis lin solan, li komencis 
drinki iom post iom. Li samtempe rigardis la enon 
kaj eksteron de la drinkejo. Li volis atenti ĉiujn 
alvenantojn. La drinkejo jam komencis esti iom 
post iom plena. Kelkaj uson-soldatoj, brakumante 
du japanajn knabinojn envenis kun granda bruo 
kaj sidis ĉirakŭ tablo. Estis klare ke ili antaŭe 
estis drinkantaj sufiĉe kaj venis ĉi t ien por 
daŭrigo de drinkado. 
    Estis post la deka, kiam envenis du japanaj 
virinoj de alia flanko de la strato. Li bone vidis ke 
ili venas al la drinkejo kaj tuj pensis: “Ŝajnas, ke 
ili estas pli malpli kvindek-jaraĝaj, sed espereble 
ili ne havu multe da sulkojn sur la vizaĝo.” 
 Ĉiuj okuloj en la drinkejo turniĝis al t iuj ĉi 
virinoj, envenantaj al la drinkejo, eĉ okuloj de tiuj 
soldatoj, kiuj venis kun du knabinoj. Iu sidanta ĉe 
la tablo proksime de la pordo tuj ekstaris kaj por 
renkonti proksimiĝis al ili. Antaŭ ili, li kiel 
japanoj kliniĝis kaj montris al ili sian tablon, ĉe 
kiu kelkaj viroj estis sidantaj. Li diris ankaŭ ion, 
kion Kamran ne sukcesis aŭdi. Du virinoj, 

Murii Drinkejo 
Golamreza Azarhuŝang 
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ridante, sed sen-atente trapasis la viron kaj iris al 
vendotablo. Posedanto de drinkejo, bonvenigante 
ilin, montris iun tablon kaj invitis ilin sidi ĉe ĝi. 
      La virinoj, irante al tablo, rigardis al ĉiuj 
ĉeestantoj, unu post la alia, kvazaǔ volis elekti ion 
kaj aĉeti ĝin. Eĉ kiam finfine ili sidis apud tablo, 
ili ankoraŭ ne prenis sian rigardon kaj atenton al 
la viroj. 
      “ Ekkomencis.” Murmuris Kamran. 
      Li rigardis al sia neklara bildo en la vitro de la 
drinkeja fenestro kaj per mano ordigis sian 
hararon. Poste iom suprenigis sian kravat-nodon 
kaj turnis sin al t iuj du virinoj kaj ekridetis. 
     La kelnerino ŝajne portis al ili botelon da 
blanka vino kun du glasoj. Ili komencis drinki kaj 
ŝajnigis ke ne plu atentas al la ĉeestantoj. Kamran 
kelkfoje tiris sin supren flanke de ili kaj ridetis al 
ili. Eĉ unu fojon prenis sian tason kun sakeo kaj 
montrante ĝin al t iuj virinoj, drinkis ĝin, kiel 
signo de saluto. Li sukcesis ricevi rapidan kaj 
forkuran rigardon de unu el ili por momento, sed 
tiu rigardo glitis de li kaj restis al iu altstatura 
junulo kun blondaj haroj. 
     “Fino.” Kamran diris t ion kaj surmetis sian 
tason sur la tablon. 
     Nun estis venantaj pli da virinoj. Kaj preskaŭ 
ĉiuj estis pli ol kvardek- aŭ kvindekjaraĝaj. Post 
iom da tempo li rimarkis ke du junuloj estas 
sidantaj ĉe tiuj du virinoj. Unu el ili, estis same 
alta viro kaj alia, iu usona soldato. Ili ekstaris 
kvarope. Unu el la virinoj pagis anstataŭ ĉiuj, kaj 
prenante brakon de usona soldato, kunportis lin 
kun si. 
     Iom post iom, Kamran sentis varmon pro tio 
ke alkoholo fluis en lian sangon kaj per ĝi atingis 
al lia kapo. Li estis sola, iom ebria, kaj sub bruo 

kaj fumo de la 
drinkejo, pensis ke 
jam sufiĉas. Li 
malfortigis nodon 
de sia kravato kaj 
profunde enspiris. 
Lia rigardo, alifoje 
turniĝis sur ĉiuj 
klientoj de la 
drinkejo. Ĉie, estis 
virinoj sidantaj ĉe 
junaj viroj, kiuj estis 
aŭ europanoj aŭ 
usonanoj; sed pli 
multe usonanoj. 
Krom li, kiu estis 
aziano, apud tablo, 
ankaŭ estis sidataj 
du preskaŭ 
nigravizaĝaj 
junuloj, kiuj laǔ 

Kamrana sugesto devas esti el Baratio aŭ 
Pakistano. 
     Ĉifoje li mendis viskion. Li esits manĝanta 
nenion kun sia drinkaĵo. Lia stomako forte sentis 
malsaton. Sed, li estis zorgema pri sia mono en la 
poŝo. Se li ne povis ĉasi iun virinon, do tiu 
malgranda sumo, kiu estis en lia poŝo povus esti 
malaperinta. Li antaŭe pripensis, ke se li estus 
bonŝanca kaj plaĉus al iu virino, eble gajnos dek 
kvinmil enojn, aǔ eĉ pli, kaj eble ankaŭ pasigos 
agrablan kaj memorindan nokton.  
     Li pensis: "Ne gravas se ŝi estus kvindek aŭ eĉ 
sesdekjaraĝa. Kompreneble se mi estos bonŝanca 
ŝi povos esti pli juna, do des pli bona!" Sed estis 
ne li, kiu povis elekti. Virinoj devas elekti lin. Li 
denove pensis: "Se mi sukcesos amikiĝi kun 
riĉulino, eble pli ofte mi povas esti kun ŝi. Do, 
tiam mi ne bezonas plu labori t iel malfacile en 
konstru-kompanioj de matene ĝis vespere kaj 
ĉiam esti t imanta ke se pluvos, mia laboro 
provizore ĉesas kaj mi ne povas gajni monon." 
     Li rimarkis, ke virino venas al li. “Mia Dio! 
Ĉu tio estas mia ŝanco?" li murmurante tion, tuj 
fortigis nodon de sia kravato kaj supren-tiris ĝin. 
Li preparis sin por akcepto de la virino. Ŝi estis 
iomete dika kaj malalta kaj estis vestita per 
blanka ĉemizo kun mallongaj manikoj, kaj nigra 
jupo. Jes, ŝi estis venanta al li. Ŝi multe uzis ruĝan 
koloron por kosmetiko kaj tamen li ne ŝatis t iun 
ruĝan koloron. La virino haltis apud lia tablo. 
Kamran ekstaris el sia seĝo. Li sentis 
kapturniĝon. La sango kuris al lia vizaĝo. Por 
kontroli sin, li metis siajn manplatojn sur tablon. 
T iam, ĝentile kaj imponece kliniĝis antaŭ ŝi. 
    La virino rigardis lin kaj ekridetis. Kamran 
klopodis japanan lingvon laŭeble plejbone paroli: 
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“Vi honorigis min." 
    La virino sidiĝis sur la seĝon kaj diris: "Oh, 
kiel gracia! El kie vi venas?" 
    Kamran malrapide eksidis sur sian seĝon kaj 
diris: “El Irano." 
    La virino ripetis: “Irano?" 
    Kamran klopodis rideti. “Jes. Mi kaj vi ambaŭ 
estas orientantoj! Ĉu ne estas interese?" 
    Linioj de la virina frunto sulkiĝis kaj rondo de 
ŝiaj okuloj pli mallarĝiĝis. Kamran sentis ion, sed 
tuj demandis: "Kion vi deziras drinki, mi mendu 
por vi?" 
    La virino demetis sian ŝultra-sakon de ŝultro 
kaj metis ĝin sur la  tablon kaj diris: "Dankon. Mi 
mem mendos!" kaj turnis sian rigardon en la 
drinkejo. La kelnerino venis ĉe ilin. Kaŝe 
palpebrumis al Kamran kaj aludis la virinon. 
Kamran ridetis. 
     La virino diris: "Drinkaĵon! Du glasojn!" 
     Kamran rigardis al sia glaso. Ĝi estis 
malplena. Li suprenigis sian kapon kaj diris: "Mia 
nomo estas Kamran. Estas plezure konatiĝi kun 
vi." 
     La virino demandis: “Ĉu vi por labori venis al 
japanio?" 
     Kamran pensis, pro kio devas kaŝi veron. “Jes. 
Jam estas preskaŭ unu jaro." Li diris. 
     La virino diris: “Irananoj estas danĝeraj 
homoj. Oni ĉiam diras tion en la gazetaro kaj 
televido." 
     Kamran diris: "Estas nur mispropagando. Ne 
aŭskultu tiujn sensencaĵojn." 
     La virino diris: "Ne ĝeniĝu. Ne temis pri vi." 
     Kamran diris: "En Japanio ankaŭ ekzistas 
Jakuza (japana mafio). Sed ne ĉiuj japanoj estas 
anoj de Jakuza, ĉu ne?" 
     La virino nur diris: "Jes. Kompreneble!" 
     Ŝi prenis sian glason kaj drinkis unu guton de 
ĝi; kaj denove demandis: "Kial vi venas ĉi t ien 
por labori? Via lando estas sufiĉe riĉa. En ĉiuj 
domoj viaj estas petrolputo." 
     Kamran ekridis. Laŭte ridis. La virino 
konsterniĝis. Kamran ĉesigis sian ridadon. Li 
sentis denove, ke lia kapo turniĝas. Li per du 
manoj kaptis sian kapon kaj diris: "Pardonu!" 
     La virino haste diris: "Ne, ne. Ne bezonas 
pardonpeti." Kaj denove turnis sian kapon en la 
drinkejo. Juna nigrulo estis alvenanta al ilia 
flanko. Kiam li atingis al la antaŭo de ilia tablo, 
diris: "Hi!" 
     La virino respondis: "Hi!" kaj daŭrigis: "Mi 
pensis ke vi ne estos trovebla hodiaŭ. Ĉu vi ne 
devas iri al la oficiala misio?" 
     La nigrulo diris: "Mi ne iris." Kaj sen invito 
sidis ĉe la virinon. Kamran proksimigis sian 
glason de viskio al li, kaj kapkliniĝis, dirante: 
“Usonano?" La nigrulo ne atentis lian parolon, 

kvazaŭ li ne ekzistas tie. 
      La virino diris: "Jes, li estas usonano." Kaj 
denove turnis sin al la nigrulo kaj demandis: 
"Kion vi deziras drinki? Mi volas mendi por vi." 
La nigrulo diris: "Oh, mi drinkis terure. En alia 
drinkejo mi estis, sed mi estis certa ke mi povas 
trovi vin ĉi t ie." 
      La virino denove demandis: "Ĉu vi estas kun 
viaj amikoj?" 
      La nigrulo respondis: "Jes. Sed ne pripensu. 
Lasu ilin havi sian plezuran tempon. Ankaǔ ni 
iros por havi bonan tempon kune. Ĉu ne?" Kaj 
ridante palpebrumis al ŝi. 
      La virino diris: "Bone." 
      Ili ambaŭ ekstaris. Kamran ankaŭ ekstraris. Li 
malfacile povis kontroli sin sur siaj gamboj. Li 
iris proksime kaj staris ĉe la nigrulo kaj diris: 
"Hej, aŭskultu ulo! Ŝi estas mia." 
      La nigrulo rigardis al Kamran. Li ne 
komprenis kion li diris. La tono de Kamran ne 
estis amika. Kamran kaptis brakon de la virino. Ŝi 
detenis sin flanken. La nigrulo puŝegis lin kaj 
diris: "Fuck you." Kamran ekfalis sur tablon. Sed 
rapide li ekstaris kaj atakis lin. Kamran subite 
sentis fortan doloron ĉe sia stomako kaj ekvomis. 
La nigrulo ne atendis kaj kaptis lian hararon, 
malsupren tiris la kapon de Kamran kaj per genuo 
forbatis en lia vizaĝo. Salitan guston de la sango 
kun acida gusto de stomak-enhavo, li sentis en sia 
buŝo. Li ekfalis sur teron. La virino kriaĉis kaj 
kuris al la elireja pordo. La nigrulo denove diris: 
"Fuck you." kaj sekvis la virinon. 
      Kamran malfacile tenis sian korpon kaj 
komencis ekstari. Sed ne sukcesis komplete stari. 
Do, li faligis sin sur seĝon, kaj per la mano 
purigis siajn buŝon kaj lipojn. Lia mano estis 
sangita. Suprenigis li sian kapon. Kelkaj usonaj 
soldatoj estis sidantaj ĉirakŭ tablo kaj rigardante 
lin, ekridis al li. Kamran malsuprenigis sian 
kapon. Liaj vestaĵoj estis malpuraj. Enhavo de lia 
stomako, malpurigis lian jakon, ĉemizon kaj 
kravaton. "Nu, kion mi povas diri al miaj amikoj, 
kiuj posedas tiujn vestaĵojn." Li murmuris kaj 
fariĝis ege kolera. Li volis ekstari el sia loko kaj  
postsekvi la nigrulon, tamen kapturniĝis kaj 
denove ekfalis sur la saĝon. La knabino, 
kelnerino, rapide venis al Kamran. Estis en ŝia 
mano mantuko. 
     "Mi ege bedaŭras. Fine fariĝis malbone." Ŝi 
diris. 
     Kliniĝante al li, ŝi volis purigi liajn vestaĵojn. 
Kamran prenis mantukon de la knabino kaj 
mallaŭte muĝis: "Bastardoj! Ili ĉion posedas." 
  

Septembro 2002 
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Enkonduko 
La hodiaŭa mondo iras rapide al grandaj 
ŝanĝoj. La ŝanĝoj okazas en ĉiuj terenoj de 
nia vivo, kaj ni ĉiuj sentas la ĉiaman ŝanĝiĝon 
de nia ĉirkaŭaĵo. Eble la plej gravaj ŝanĝoj 
okaz as en la komunikiloj. Oni nomas la 
nunan epokon kiel la komunikad-epoko kaj 
informad-epoko. Lingvo estas la ĉefa rolulo 
en nuntempaj ŝanĝoj. Hodiaŭ preskaŭ ĉiu 
persono en ĉiu angulo de la mondo povas 
komuniki kun aliaj personoj. Ne eblas ignori 
lingvojn kaj la bezono por krei harmonion 
inter diversaj aspektoj de lingvo, kiel parolo, 
skribo, kaj lego. 
 
La komenco de skribo 
Skribo es t as  grava invento de homaro. 
Komence, multaj homaj socioj rigardis ĝin 
kiel superhoman kreaĵon. Hebreoj kredis ke 
Jehovo insp iris  la skribon al Moseo. 
Islamanoj legas en Korano ke la Dio instruis 
al homoj la sciencon de skribo. Grekoj 
konsideris la inventon de skribo samgrava 
kiel la malkovron de fajro. Eble tiu kredo ne 
signifas ke ili sciis kaj komprenis la gravecon 
kaj la rolon de skribo en la vivo de homaro, 
sed eble ili nur kredis ke la skribo estas iu 
sup eraĵo kaj mistera afero. Eĉ post la 
malapero de tiuj kredoj, ankoraǔ la respekto 
kaj timo al skribo restis ĉe multaj homoj. 
Kredo je "skribo" estas natura fenomeno, ĉar 
"diro"  povis registriĝi nur per skribo kaj resti 
por ĉiam. Diro estas fulme pasanta kaj ne-
ĉiama, sed skribo estas dokumento por-
ĉiama. 
 
Rilato de skribo kaj parolo 
Ni povas esplori  rilatojn inter skribo kaj 
lingvo el multaj aspektoj. Estas evidente ke 
t iu ĉi rilato estas tre forta. Fakte skribo estas 
parto de lingvo ĝenerale, sed skribata lingvo 
kaj p arolata lingvo havas krom similecoj 
ankaŭ diferencojn. 
 La diferenco inter skribo kaj lingvo estas 
klara el aliaj aspektoj. Kelkaj homoj rigardas 
ĝin kiel ekzaktan kaj ĝustan prezenton de la 
lingvo. Tiu ĉi kredo estas malĝusta. Neniam 
ni skribas tiel same, kiel ni parolas, sed ni 
skribas kiel aliaj skribas. Skribo ĉiam estas 

prezento de komuna lingvo, kaj la komuna 
lingvo diferencas de la parolata lingvo. 
Parolata lingvo diferencas same paralele kun 
la varioj en la asp ekt oj kaj personaj 
karakteroj de homoj.  
 Certe en ĉiuj skriboj de la mondo 
e kzistas malperfektecoj kaj problemoj. La 
kialo estas tio, ke lingvo ĉiam rapide 
ŝanĝiĝas  kaj e voluas, sed skribo ne 
ŝanĝiĝas samrapide. Ŝanĝo en skribo tiam 
estas neevitebla kiam la lingvo multe evoluas 
kaj disvastiĝas en aliajn landojn. Ekzemple la 
araba lingvo komence ne havis punktitajn 
literojn en sia vortaro, kaj ankaǔ ne havis 
manierojn por prezenti ĉefajn vokalojn (a, e, 
o). En la Greka lingvo en ekzistis signoj por 
intonacio kaj akcento. Tiuj signoj aldoniĝis al 
la Greka lingvo post ĝia disvastiĝo kaj 
populariĝo en Egiptio, por ke ne-grekoj, kiuj 
deziris lerni la lingvon, tion povu fari pli 
facile. La punktitaj literoj prezentiĝis en la 
araba lingvo post ĝia penetro en la persan 

Rilato inter lingvo kaj skribo 
Hamze Ŝafii (Inĝ. pri telekomunikado) 

 
 

Alfabeto por senskribaj lingvoj 
Indiĝenaj loĝantoj de Usono ne skribis sian lingvon 
antaŭ la elmigro de eŭropanoj tien. Komence de 
1820aj jaroj, la gvidanto de Cherokee, elp. Ĉeroki, 
nomata Sequoyah, elp. Sekuoja, kreis alfabeton kaj 
skriban lingvon por sia denaska lingvo. Multaj 
Ĉerokioj tuj lernis la novan skriban lingvon, kaj en 
1828 ili publikigis la unuan indiĝenan ĵurnalon en 
usono, skribitan kaj en la ĉeroka kaj en la angla. 
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lingvon. 
 Ne eblas ĝuste paroli iun lingvon sen 
havi eblecon por aǔdi ĝin. Diferencoj kaj 
malperfektecoj inter la lingvo kaj skribo, kiu 
aperas tre malrapide pro la evoluo de lingvoj, 
estas problemo de ĉiuj nacioj. Vortoj kaj 
sonoj ŝanĝiĝas dum la tempo. Tiu ĉi ŝanĝiĝo 
okazas en parolo, sed ne samrapide en skribo. 
La skribo ĉiam konservas la malnovan 
prononcon kaj formon. De tie ĉi komenciĝas 
la diferenco inter skribo kaj parolo. Alia kialo 
estas tio, ke ĉiu lingvo prenas vortojn de aliaj 
lingvoj, kaj se la literoj estas la samaj en 
ambaǔ lingvoj, tiam la fremda vorto aperas 
p er la samaj literoj, kiuj ofte havas diferencon 
kun la simila vorto en la dua lingvo, de tie 
es t iĝas  diversaj skrib-signoj por similaj 
paroloj. En la persa lingvo tiu ĉi fenomeno 
estas klare evidenta. Multaj arabaj vortoj 
envenis la persan kaj skribiĝas per la sama 
ĉefa skribo, sed p ers-lingvanoj neniam 
p rononcis  t iujn vortojn same kiel arab-
lingvanoj eldiras. Simila problemo estas 
evidenta en la franca kaj angla lingvoj.  

 
Klasifiko de problemoj en rialto de skribo 
kaj parolo 
Resume, ni povas klasifiki problemojn en 
s k r i b o  de diversaj lingvoj en kvar 
kategoriojn: 
1-Sama skribo montras plurajn sonojn. 

Ekzemplo:  
Angla: “si” en vortoj “sing” kaj “mission”. 
Franca: “-ille” en vortoj “ville” kaj “fille”. 

2-Unu sono skribiĝas per pluraj formoj. 
Ekzemplo:  
Persa: Ekzistas tri simboloj por la sama 
“s” ( ث-ص-س ). 
Franca: Jenaj vortoj prononciĝas same: 
saint, ceint, sein, seing, sain 
3-Sonoj (simboloj) kiuj skribiĝas sed ne 
prononciĝas. 

Ekzemplo:  
Angla: “gh” en “high” 
Franca: “ent” en “chantent” … 

4-Sonoj kiuj p rononciĝas sed ne havas 
simbolojn por ili. 

Ekzemplo: En la ordinara persa kaj araba 
lingvoj oni ne uzas simbolojn por la 
vokaloj (a, e, o) 

 
Iomete pri la problemoj en la persa lingvo 
La persa lingvo apartenas al la Indo-Eŭropa 
familio de lingvoj, kiuj havas radikon de la 
Sanskrita lingvo. La plej evidenta specifikaĵo 
de la persa lingvo estas ĝia buŝa kaj parola 
formo. Nome, la p ersa lingvo havas 
grandegan diferencon inter parolo kaj skribo. 

Tiu ĉi diferenco ne nur estas en skribo de 
vortoj kaj sonoj, sed eĉ la formo de la vortoj 
kaj frazoj diferencas en skribo kaj parolo. Laŭ 
la lingvis t oj,  la kialo de tiu ĉi granda 
diferenco, kiu eble ne havas similon en la tuta 
mondo, estas tio ke la persa lingvo dum la 
historio ne havis propran skribon. Iam la 
p ersoj skribis  p er la sumera skribo 
(kojnoforma skribo) kaj poste aliaj skriboj 
estis uzataj, kaj laste ili uzis miksaĵon de 
antaŭaj skriboj kune kun la araba skribo. Tiuj 
ĉi kaŭzis ke oni tre facile povas trovi multajn 
ekz emp lojn de ĉiuj kvar supre menciitaj 
problemoj en la persa lingvo. Kiel preskaŭ 
ĉiuj aliaj lingvoj, nuntempe ankaŭ en Irano 
es t as  granda diskuto pri la ŝanĝoj kaj 
reformoj en lingvo mem kaj ĝia skribo. 
 
En serĉo de la plej perfekta lingvo 
Ĉiu lingvo havas munimume unu el supre 
menciit aj p roblemoj. Ni ne povas trovi 
perfektan rilaton inter parolo kaj skribo de 
naciaj lingvoj. En la serĉado ĉirilate, ni povas 

Kojnoskribo 
La antikvaj 
popoloj de 
Okci den ta 
Azio  utiligis 
kojn oskr i -
bon, sistemo 
de skribado 
sur la argi-
laj aŭ ŝtonaj 
tabeloj, kio 
p r o b a b l e 
komen ciĝi s 
en Sumero. 
S ci en ci s toj 
povis ekler-
ni la lega-
don de la 
kojnoskribo, 
nur post 
kiam oni 
trovis tian 
skribaĵon en 
Bistuno, en 

okcidenta Irano. La Bistuna Skribaĵo estis en tri 
lingvoj : persa, babilona kaj elama (iam nomata 
ŝuŝa aŭ suza), kiuj ĉiuj utiligis kojnoskribon kiel 
skribsistemon. Tradukado de la skribaĵo ebliĝis 
ĉefe per simileco de la persa kaj babilona lingvoj 
al la modernaj lingvoj, kaj ankaŭ la  fakto ke ĉiuj 
tri skribaĵoj enhavis la saman tekston. 
 Fakte unuafoje la brita asiriologo kaj diplo-
mato kavaliro Henry Creswicke Rawlinson, elp. 
Henri Krezŭik Roŭlinsen (1810-1895), sukcesis 
deĉifri la parsan parton de la Bistuna Skribaĵo en 
1846, kaj nur post tio, oni povis legi la du aliling-
vajn tekstojn, kio enhavis saman materialon pri la 
geneologio kaj venkoj de la persa ŝaho Darjuŝo I 
(Darius I, 558 ?-586 ? a.K.). 
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nur t rovi Esperanton kiu havas la plej 
perfektan rilaton inter skribo kaj parolo. En 
Esperanto ĉiu skribo montras nur unu sonon 
kaj ne ekzistas litero kun pluraj sonoj. Ankaŭ 
ne ekzistas sono kun pluraj skribaj formoj. 
Ĉ iu sono havas unikan prononcon. Krome ne 
troviĝas skribaj sonoj kiuj ne prononciĝas. 
Nu restas evidente ke Esperanto ne solvas la 
kvaran kategorion de problemoj inter skribo 
kaj parolo, nome estas sonoj kiuj prononciĝas 
sed ne ekzistas simboloj por ili. Tiu ĉi 
problemo ne estas en Esperantaj vortoj, sed 
en vortoj kiuj envenis Esperanton el aliaj 
lingvoj.  
 Certe Esperanto sukcese solvis grandan 
p arton de tiuj ĉi problemoj, sed eĉ Esperanto 
ne atingis perfektecon en la rilato de skribo 
kaj parolo. Tamen ŝajnas ke ĝi estas la plej 
perfekta lingvo ĉi-rilate. Tio signifas ke oni 
skribas per simboloj kiuj estas ĝuste tiel 
legataj kiel ili estas parolataj. Do, ĉiu skribaĵo 
es t as  legata perfekte same kiel ĝi estas 
parolata. Ne en ĉiuj lingvoj tio estas ebla. Se 
oni scias la alfabeton de Esperanto, oni povas 
legi kaj skribi ĝin tute ĝuste, sed en multaj 
lingvoj, eĉ post jaroj da studado, oni ne povas 
atingi tion. En multaj lingvoj diktado estas tre 
grava lern-temo en lernejoj kaj universitatoj. 
Instruisto legas tekston kaj studento devas 
skribi ĝin ĝuste. Tio estas malutiligo de 
tempo kaj kaŭzas mutle da elspezo por igi 
studentojn por nur skribi tiel, kiel estas norma 
skribo en la socio.  

Do, kiel ni povas skribi perfekte kion ni 
p arolas, kaj ĉu entute la problemoj estas 
solveblaj? Ni povas trovi lingvojn, kiuj estis 
adoptitaj kaj pasis grandajn ŝanĝojn por solvi 
partojn de tiuj ĉi problemoj. Ekzemple en la 
t urka lingvo, oni ŝanĝis la tuton de la alfabeto 
de arab-devena al latina alfabeto. Tiu ĉi ago 
rezultis al pli simpliĝo kaj pliklarigo de la 
lingvo. Nun en la turka lingvo preskaŭ ne 
estas problemoj en legado kaj skribado por 
t iuj,  kiuj scias  la alfabeton. Do, ŝanĝi 
alfabet on al p li simpla kaj sen-escepta 
alfabeto povas helpi nin atingi pli perfektan 
rilaton inter la skribo kaj parolo. La persa 
alfabeto havas 36 literojn, sed preskaŭ 9 
literoj estas senutilaj kaj oni povas tre simple 
forigi ilin de la alfabeto. Ili ofte estas arab-
devenaj literoj, kiuj aldoniĝis al la persa 
alfabeto post la invado de araboj al Persio. 
Se d  ĉ i a m  e s t as  malfacile ŝanĝi la 
alkutimiĝintan situacion.  
 
Bibliografio: 
Zabanshenasi va zabane farsi (Lingvistiko kaj la persa 

lingvo), d-ro Parviz Natel Ĥanlari, Tehrano: Tus 
eldonejo, 1994. 

The study of language: an introduction (La studado de 
l ingvo), George Yule, Cambridge University Press, 
1985. 

Zaban va tafakkor (Lingvo kaj penso), Mohammad 
Reza Bateni, Tehrano, 1999. 

Microsoft Encarta 2004, far ĉirkaŭ 700 kontribuantoj 
kaj 100 konsultantoj, versio: 13.0.0.0531, Usono: 
Microsoft, 2004, 5 CDs. 

Hieroglifa Papirusa Skrib-rulaĵo 
Antaŭ inventiĝo de papero, multaj popoloj skribis sur skrib-rulaĵoj faritaj el papirus-planto. 

Oni povis fari bonan surskribeblan surfacon el la planta celulozo. Tiu ĉi hieroglifa skribrulaĵo 
estas parto de la Libro de la Mortintoj apartenanta al la antikva Egiptujo. Ties detalaj 

ilustraĵoj bone elmontras restivon kaj kvaliton de papiruso. 
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Deponado 
  

Tiel mi aûdis ke viro eliris de la domo frumatene por iri la banejon. Survoje, li vid is el siaj 
amikoj unu. Li demandis: “Ĉu vi akompanus min  eniri la banejon?”. La amiko respondis: 
“Mi venos kun vi ĝis la banejo, sed mi ne povos eniri ĝin ĉar al mi estas alia laboro. Kaj li 
akompanis lin ĝis la ĉirkaûaĵo de la banejo. Atinginte vojduiĝon la amiko nesciiginte lin, 
daûrigis vojon alidirekten. 
 Hazarde, malantaû la viro ŝtelisto postiris por plenumi sian ĉiutagan laboron. La viro 
sin turnis al la ŝtelisto kaj pro mallumeco, li imagis la ŝteliston kiel la amikon. 100 
dinarojn li havis en sia maniko fermita en tukaĵo. Li elprenis ĝin el la maniko kaj donis al 
la ŝtelisto kaj diris: “Ho! frato! Ĝi estas deponaĵo ĉe vi. Tiam, kiam mi elvenos de la 
banejo  redonu ĝin al mi.” La ŝtelisto prenis la oron de li kaj atendis  tie ĝis kiam  li eliĝis  
de la banejo: jam estis lume. Li sinvestis  kej elvenis rekten. La ŝtelisto vokis lin kaj diris: 
“Ho! Bonviro! Reprenu vian oron kaj iru, ĉar hodiaŭ mi ne povis fari mian laboron pro 
tenado de via deponaĵo. La viro diris: “Kio estas tiuj ĉi oraĵoj kaj kiu estas vi?” Li 
respondis: “Mi estas ŝtelisto, vi mem donis la oron al mi.” 
 Li diris: “Se vi estas ŝtelisto, kial vi ne ŝtelis mian oron?” 
 La ŝtelisto diris: “Se laû mia profesio mi forprenus de vi la  oron - eĉ se ĝi estus 1000 
dinaroj - neniel mi timus pro la forprenado kaj neniel redonus ĝin, tamen, kiel  deponaĵon 
vi don is ilin al mi, deponanto ne indas perfid i, ĉar fo rprenado  
de  deponaĵo  ne  estas  justa. 
 
El: Gabusname (Gabus-libro) far Onsor-ol-maani Kejkavus Ebne-Eskandar Ebne-Gabus 
(11a jc p.K) 
Tradukis: (F-ino) Mansure Fazel-zade 

  
 امانت داري

به راه اندر دوستي از آن خويش را          .  چنان شنودم كه مردي سحرگاه از خانه بيرون رفت تا به گرمابه رود               
گفت، موافقت كني تا به گرمابه شويم؟ گفت، تا در گرمابه با تو همراهي كنم لكن اندر گرمابه نتوانم آمدن                      . ديد

كه اين مرد را خبر داد بازگشت و به             آن  بي.  به سر دو راهي رسيد     .  كه شغلي دارم، و تا نزديك گرمابه بيامد        
 . راه ديگر برفت

طرار را ديد و هنوز تاريك       .  اين مرد باز نگريد . رفت به طراري خويش اتفاق را طراري از پس اين مرد مي 
از آستين بيرون گرفت و      .  صد دينار در آستين داشت بردستارچه بسته   . بود، پنداشت كه آن دوست وي است

چون من از گرمابه بيرون آيم به من باز دهي، طرار زر              .  اين امانت است به تو! بدين طرار داد وگفت، اي برادر
جامه بپوشد و راست همي      .  جا مقام كرد تا وي از گرمابه بيرون آمد روز روشن شده بود                 از وي بستد و آن

زر خويش بازستان و پس برو كه امروز از شغل خويش               !  طرار وي را بخواند و گفت، اي جوانمرد          .  رفت
تو اين  .  من مردي طرارم  :  داشتن امانت تو، مرد گفت، اين زر چيست و تو چه مردي؟ گفت        فروماندم از اين نگاه

 زر به من دادي، گفت، اگر تو طراري چرا زر من نبردي؟ 
اگر به صناعت خويش بردمي، اگر هزار دينار بودي، از تو يك جو نه انديشيدي و نه باز                         :  طرار گفت  

 .زينهاردار نبايد كه زينهارخوار باشد كه امانت بردن جوانمردي نيست. دادمي ولكن تو به زنهار به من دادي
 . قرن پنجم ،عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندربن قابوس  :از قابوسنامه، نوشته

 تهران  -زاده  منصوره فاضل: ترجمه

Irana prozo / نثر ايراني 
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Floroj el Floroj el   
""La FlorejoLa Florejo" " de Sadiode Sadio  
 
Estas printempo kaj denove kresksas floretoj ĉie en la naturo. En tiu ĉi rubriko ankaŭ 
estas elektitaj floretoj el la libro “La Florejo” de la granda irana verkisto, Sadio. Temas pri 
la lasta ĉapitro de la libro kiu enhavas maksimojn por ĉiutaga vivo. Ĝuu ilin kaj havu 
bonan novjaron iranan. 

Dek homoj pace manĝas ĉirkaŭ-table sed du hundoj ĉirkaŭ-kadavre bojas malafable. Pos-
tulemulo ne satiĝas eĉ per oceano sed kontentiĝemulo satiĝas eĉ per pano. Saĝuloj diras: 
“Riĉo per kontento pli bonas ol riĉo per arĝento.” 
 
Eĉ havunte la mondon postulemul’ sentas malsatecon, 
sed kontentiĝema intest’ pleniĝas manĝante pan-pecon. 

اند   حكما گفته .  حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير           .  ده آدمي بر سفره اي بخورند و دو سگ بر مرداري با هم بسر نبرند   
 .قناعت به از توانگري به بضاعتتوانگري به 

 روده تنگ به يك نان تهي پرگردد
 نعمت روي زمين پر نكند ديده تنگ 

 Inter du malamikoj tiel parolu ke vi ne hontu se ili fariĝos amikoj. 
 .سخن ميان دو دشمن چنان گوي كه گر دوست گردند شرم زده نشوي 

Esti feliĉulo malriĉa pli bonas ol esti reĝo malfeliĉa. 
Se vi gajiĝu post malgajo, 
Pli bonas ol malgaj’ post gajo. 

 .گداي نيك انجام به از پادشاه بد فرجام
 غمي كز پيش شادماني بري

 به از شاديي كز پسش غم خوري

Tiu admonas reĝojn kiu nek timas teroron nek ŝatas oron. 
 
Ĉu verŝi sur diista pied’ oron, 
ĉu meti hindglavon sur lian koron, 
lin ja ne  timigas iu krom Dio, 
tial ke diism’ baziĝis sur tio. 

 .نصيحت پادشاهان كردن كسي را مسلم بود كه بيم سر ندارد يا اميد سر
 موحد چه در پاي ريزي زرش

 چه شمشير هندي نهي برسرش
 اميد و هراس نباشد زكس

 بر اين است بنياد توحيد و بس
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 Al ĉiu, sia saĝo ŝajnas perfekta kaj sia filo belaspekta. 
 

 .همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال 

Ĉiu sidanta kun maliculoj eĉ ne alprenante ilian karakteron, kondamniĝas al imiti ilian  
agmanieron kaj se por preĝi li iras ruinon, oni diras ke li celas drinki vinon. 

هركه با بدان نشيند اگر نيز طبيعت ايشان در و اثر نكند به طريقت ايشان متهم گردد و گر به خراباتي رود به نماز كردن منسوب شود  
 .به خمر خوردن

Maldecas momento-rapide amikon ĉagreni kiun oni povas viv-daŭre preni. 
 .دوستي را كه به عمري فرا چنگ آورند نشايد كه به يك دم بيازارند 

Akcepti konsilon de malamiko estas erare sed aŭskulti ĝin estas prepare por agi male kaj 
tio ja estas ĝusta. 
Kion malamiko diras, evitu 
por ke poste pro tio vi ne pentu, 
Ne iru se li montras vojon rektan, 
sed vi iru vojon alidirektan 

 .نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاست وليكن شنيدن رواست تا به خالف آن كاركني كه آن عين صوابست
 حذر كن زانچه دشمن گويد آن كن

 كه بر زانو زني دست تغابن
 گرت راهي نمايد راست چون تير
 از و برگرد و راه دست چپ گير

Eminentulon oni demandis:”Malgraŭ la meritaro ekstra havata de la mano dekstra, kial 
oni metas ringon sur la mano maldekstra?” 
 Li respondis:”Ĉar meritantoj ĉiam estas senigitaj.” 
Kiu kreis feliĉon kaj vivtenon 
tiu donas aŭ meriton aŭ ŝancon 

بزرگي را پرسيدند با چندين فضيلت كه دست راست را هست خاتم در انگشت چپ چرا كنند؟ گفت نداني كه اهل فضيلت هميشه                
 .محروم باشند

 آنكه حظ آفريد و روزي داد
 يا فضيلت همي دهد يا بخت

Pres-eraroj en la titoloj de la antaŭa numero 
 
Pro ankoraŭ-ne-sciata(j) kialo(j) ekestis pres-eraroj en la titoloj de kelkaj artikoloj de la 
antaŭa numero de nia revuo. Tamen, ili iam estis ankoraŭ diriva, kiel «Ĉiam Iva» 
anstataŭ «Ĉiam Aktiva»; ili iam estis ridiga, kiel «Noŭruzo, la rana novjartago» anstataŭ 
«Noŭruzo, la irana novjartago», iam pensiga, kiel «La istika ebrieco» anstataŭ «La 
mistika ebrieco », kaj fine, ili iam estis eĉ pli poezia, kiel: «Nenio rava» anstataŭ «Nenio 
grava»! 
Ĉiu(o)kaze, ni pardonpetas de vi pro tio, kaj esperas ke la nunan numeron vi trovos sen 
tiaj signifohavaj preseraroj! 

La Red. 
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Historio de fondiĝo 
 Ĉio fakte komenciĝis de la Lingvo 
Internacia Esperanto kaj de la kreita en 1977 
en Samarkando Klubo de Internacia Amikeco 
"Esperanto", poste fariĝinta unu el la plej 
aktivaj en la lando. Ni komencis internacian 
korespondadon Esperante, ni ekhavis 
amikojn en multaj landoj, el alsenditaj de 
esperantistoj materialoj ni ekis organizi 
diverstemajn ekspoziciojn, inkluzive la 
ciklon de la internaciaj ekspozicioj "Paco - 
Espero de la Planedo", kiuj sukcese 
eksponiĝis en Samarkando, Taŝkento kaj 
ankaŭ en kelkaj urboj de Rusio. Alsenditaj 
eksponaĵoj - afiŝoj, desegnaĵoj, bildkartoj, 
dokumentoj ktp - intertempe formis kolekton 
de Samarkanda Esperanto-Klubo kaj bazon 
de la estonta Internacia Muzeo de Paco kaj 
Solidaro, kiu estis inaŭgurita de samarkandaj 
esperantistoj la 31-an de decembro 1986 
honore al la Internacia Jaro de Paco. La 
muzeo situas en la administra konstruaĵo de 
la Centra Parko de Kulturo kaj Ripozo de 
Samarkando (Mustaqillik Strato, 56).  
 En 1989 per la decido de estraro de 
Ministerio pri kulturaj aferoj de Uzbekistano 
la muzeo estis distingita per la honora titolo 
"Popola Muzeo". Ties moto iĝis la vortoj de 
la elstara uzbeka poeto kaj humanisto Aliŝer 
Navoi, kiu jam antaŭ kvin jarcentoj alvokis:  

Komprenu, homoj de la tero, Malamikeco - 
ja malbeno.Vivu do ĉiam amikece, 
Senkverele kaj fratece.  

Misio de la muzeo 
La Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro 
estas senprofitcela neregistara organizo, 
korformita al universalaj homaj valoroj kaj 
celanta: 
1-firmigon de paco, interkompreniĝo kaj 
interpopola amikeco pere de civila 
diplomatio, arto kaj arta kreado;  
2-pliprofundigon de konsciiĝo kaj kompreno 
de la globaj defioj, evoluigo de la sento de la 
persona respondeco pri la solvado de 
tutmondaj problemoj, de kiuj dependas la 
estonto de de la mondo kaj pluvivado de niaj 
posteuloj.  
3-demonstron de la multkultura varieco de la 
homaro, de novaj vizioj de la pli bona mondo 

kaj de neceso de globa solidaro.  
Estante frukto de la civila diplomatio kaj 
siaspeca internacia inform-komunika packrea 
centro, la muzeo realigas diversajn edukajn 
programojn, internaciajn projektojn kaj artajn 
ekspoziciojn samkiel ĝi posedas konstantan 
ekspozicion. 
 
Kolekto 
La muzea fondaĵo formiĝis ĉefe el 
koresponde ricevitaj materialoj,  reflektantaj 
praktike ĉiujn problemojn de la homaro, 
ricevintajn la nomon "globskalaj", antaŭ ĉio 
problemoj de pluvivado, malarmado, 
homrajtoj, evoluado, mediprotektado, sana 
vivmaniero ktp. La muzea kolekto ampleksas 
pli ol 20.000 eksponaĵojn el pli ol 100 landoj 
de ĉiuj kontinentoj - afiŝoj, flugfolioj,  
desegnaĵoj, pentraĵoj, tapiŝoj, flagoj, fotoj, 
dokumentoj, libroj, periodaĵoj, insignoj, 
medaloj, poŝmarkoj, slajdoj, KD-oj, 
muzikkasedoj, gasbalonoj, gluetikedoj, T-
ĉemizoj, sunenergia forno kaj multaj aliaj.  
Ekzemple, japanaj amikoj donacis pecetojn 
de tegmenta tegolo el Nagasaki (fandiĝintaj 
post la atoma eksplodo kaj trovitaj je 
unukilometra distanco de la eksploda centro). 
Ĉi tie ni povas vidi kapsulojn kun la tero el la 
loko de Stalingrada batalo, el la fifama 
Koncentrejo Auschwitz, el la Paca Parko en 
Hiroŝimo... La fragmentoj de la detruita 
Berlina Muro - falinta simbolo de 
konfrontiĝo inter Oriento kaj Okcidento - oni 
alportis el Germanio. La Defend-ministerio 
de Usono - Pentagono - transdonis donace al 
la muzeo du partojn de la usonaj 
mezdistancaj nukleaj raketoj "Pershing - 2" 
malmuntitaj konforme al la kontrakto inter 
USSR kaj Usono, la "restaĵoj" de sovetiaj 
nukleaj raketoj SS-20 venis de unu el 
partoprenintoj de ties likvidado. Samloke oni 
trovas la donacon de la germana astronaŭto 
Reinhard Furrer: suveniro farinta kun li en la 
kosmoŝipo "Challenger 112 cirkaŭflugojn de 
la Tero. Kortuŝas per sia belo kaj vivamo la 
originalaj pentraĵoj de franca pentristino 
Denise Legrix, speciale kiam oni ekscias, ke 
ili estas pentritaj per la broso tenata en la 
buŝo de la virino naskiĝinta sen kruroj kaj 

Konatiĝu kun 
la Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro  

unika institucio en la monda Esperanto-movado  
en 2750-jara Samarkando 
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Anatoli I. IONESOV 
(Samarkando, Uzbekistano)  
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brakoj. Same impresas la pentraĵo "Trankvila 
akvo" far usona buŝpentristino Cindi 
Bernhardt. 
 En la ekspozicio estas multaj mirindaj 
per sia fantazio, heleco de farboj kaj talento 
infandesegnaĵoj kun iliaj infane senperaj kaj 
sinceraj meditoj pri si kaj pri sia percepto de 
la mondo, pri la mondo nuntempa kaj estonta. 
Peceton de ruĝa briko, uzita meze de la 19-a 
jarcento por konstruado de la ĉefa sidejo de 
Smithsona Institucio en Waŝington-urbo 
(nune plej granda muzeo en la mondo!), 
donacis usonaj kolegoj. El ĉia urbo Xi'an  (kiu 
siatempe rolis kiel starta punkto de la Granda 
Silka Vojo!) venis bela 7-metra tapiŝo "Ni 
volas pacon. Ni amas pacon", farita de tieaj 
mezlernejanoj uzintaj 2000 eltranĉitajn el 
ŝtofo blankajn packolombojn. Infanoj el 
malproksima Nov-Zelando sendis al la 
muzeo ilian kolektivan verkon - 23-metran 
surŝtofan artaĵon pri paco. Inter 
multenombraj eksponaĵoj estas unikaj 
dokumentoj, raraj libroj, afiŝoj...  
 La tuta ekspozicio substrekas la 
prioritaton, kiun homoj en la tuta mondo 
atribuas al universalaj homaj valoroj kaj 
vivnecesa tasko, ke tiu prioritato estu 
rekonita en internaciaj rilatoj. Verdire, ni 
mem estis surprizitaj kiel rapide kaj vaste la 
ideo pri fondo de tiu ĉi muzeo estis akceptita 
kaj subtenita en la tuta mondo. Mi pensas, ke 
tio montras, ke ĉiuj homoj, sendepende de 
iliaj loĝlokoj, antaŭ ĉio zorgas pri la 
problemoj de paco, homrajtoj kaj konservado 
de la vivo sur nia planedo.  
 La muzeo havas vastajn kontaktojn kun 
multaj internaciaj kaj naciaj (interregistaraj 
kaj neregistaraj) organizoj kaj kun miloj da 
homoj de bona volo sur ĉiuj kontinentoj. 
Siajn publikaĵojn al la muzeo sendas UNO, 
OSKE, Europa Konsilio, UNESKO, ICOM, 
NATO, Internacia PEN-klubo, Norvega 
Nobel-Instituto, Monda Konsilio de Eklezioj, 
Monda Banko, Internacia Komitato de Ruĝa 
Kruco kma. La muzeo estas membro de la 
Internacia Paca Buroo en Ĝenevo kaj de la 
Internacia Reto de Pacmuzeoj. Materialoj el 
la muzea kolekto estis eksponataj en Cipro, 

Francio, Nederlando, Rusio, Usono, Japanio, 
Belgio kaj aliaj landoj. Estas interese, ke la 
unua numero (N 1/2000) de la revuo "ICOM 
News" eldonata en Parizo sub aŭspicio de 
UNESKO de la Internacia Konsilio de 
Muzeoj en la angla, franca kaj hispana 
lingvoj kaj disvastigata en 148 landoj 
malfermiĝis per la artikolo pri la Internacia 
Muzeo de Paco kaj Solidaro en Samarkando. 
Ĉiu vizitanto de la muzea ekspozicio sentas 
sincerecon kaj universalecon de ties 
organizantoj samkiel de tiuj kiuj helpas al la 
muzeo kaj sendas ĉi tien eksponaĵojn. Oni tuj 
sentas, ke paco kaj sana medio - estas tio, 
kion homoj plej multe volas kaj ke ili pretas 
kune labori por humanigo de la internaciaj 
interrilatoj kaj por konservado de nia unusola 
komuna Hejmo - planedo Tero. 
 Dum tiuj ĉi jaroj la muzeaj aktivuloj 
formis kelkajn agadterenojn, en kiuj ni 
laboras. Ni nomu ilin konstantaj projektoj. 
 
Ĉefaj internaciaj projektoj de la muzeo 
1. "Aŭtografo de Paco" 
Aktivuloj de la muzeo kreas unikan kolekton 
de subskribitaj fotoj, personaj mesaĝoj, vizioj 
kaj aŭtografiitaj verkoj de mondaj 
eminentuloj, signife kontribuintaj al 
konstruado de la pli bona mondo sur nia 
planedo. Jam estas ricevitaj pli ol 1000 reeĥoj 
kaj eksponaĵoj de nuntempaj elstaruloj,  
inkluzive ŝtat- kaj registar-estrojn, gvidantoj 
de internaciaj organizoj, grandaj verkistoj, 
poetoj, sciencistoj, muzikistoj, astronaŭtoj, 
'steloj' de teatro, kino, sporto, 
Nobelpremiitoj ... 
 Laŭpete de Fondaĵo Magenta el 
Amsterdamo, parto de tiu ĉi unika kolekto en 
majo-junio 1996 estis eksponata sur la 
speciala eduka ŝipo kaj vizitis 25 
nederlandajn urbojn. Laŭ vortoj de 
reprezentantoj de Magenta, la kolekto faris 
"fantastan impreson". 
 Estonte estas planata malfermo de 
speciala galerio/ biblioteko/ muzeo 
"Autografo de Paco", kie ni eksponos 
aŭtografiitajn librojn, muzikajn registraĵojn, 
artaĵojn, arkivajn dokumentojn ktp, 
alsenditajn de renomaj agantoj de monda 
politiko, scienco, kulturo, arto... 
2. "Infanoj de X-Lando: Rigardas la 
Mondon"  
La celo de tiu ĉi projekto - ebligi al niaj 
samlandanoj konatiĝi kun diversaj landoj, 
popoloj, kulturoj tra la okuloj de infanoj de 
tiuj ĉi ŝtatoj. Dum lastaj jaroj la muzeo 
aranĝis infanartajn ekspoziciojn el Francio, 
Suda Koreio, Australio, Egipto, Tajvano, 
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Zelando, Filipinoj, Irano, Albanio, Tibeto, 
Japanio, Sud-Afriko, Rusio, Malto ... En 
proksima futuro ni planas fondi ĉi tie la 
konstantan Internacian Infanartan Galerion. 
3. Infana Festivalo de Paco kaj Malarmado  
En la centra urba parko kaj la regiona Infana 
Palaco de Artoj ĝis nun ni okazigis ses 
similajn festivalojn. Kutime ni organizas ilin 
dum la Semajno de UN por malarmado. 
Moto de la festivalo: "Milito ne estas ludo. 
Kial do ludi militajn ludilojn? Paco 
komenciĝas de mi." Tiamaniere ni invitas 
infanojn interŝanĝi iliajn militajn ludilojn je 
pacaj. Infanoj redonas siajn aŭtomatpafilojn, 
pistolojn, pafilojn, tankojn, katapultilojn ktp, 
subskribas la Internacian kontrakton pri 
infana malarmado kaj interŝanĝe ricevas je 
sia elekto diversspecajn senperfortajn kaj 
edukajn ludilojn, ekzemple, molajn 
animalojn, konstrukciilojn, kreivajn ludojn, 
librojn, farbojn, krajonojn, pilkojn k.a. Tiuj 
infanoj, kiuj ne posedas militajn ludilojn, 
alportas siajn poemojn, manartaĵojn kaj 
desegnaĵoj pri paco. Ĉiu partoprenanto estas 
distingata per la speciala Diplomo de paco 
kaj malarmado. Krom interŝanĝo de ludiloj,  
kadre de tiu ĉi populara festivalo okazas 
origami-metiejoj, koncertaj programoj, 
konkursoj, ekspozicioj, filmoj, loterio de 
paco, plumamika servo k.c. Sukcesa okazigo 
de tiuj ĉi festivaloj montras, ke tiujn 
packreajn aranĝojn necesas daŭre organizi. Ja 
stereotipoj de "senmalutileco" de militaj 
ludiloj daŭre nestas en infanoj kaj en 
plenkreskuloj kaj superi ilin estas sufiĉe 
malfacile. Ni opinias, ke militaj ludiloj ankaŭ  
povas kontribui al militigo de konscio de 
infanoj kaj gejunuloj, tial ni strebas konigi 

tion kaj al infanoj, kaj al iliaj gepatroj kaj 
proponi al ili alian alternativon. La ĉefa celo 
de la festivaloj de paco kaj malarmado estas 
inokuli al infanoj ekde frua infaneco 
konstruktivan kaj kreivan vidhorizonton de la 
vivo kaj naturo por ke ili vivu en paco kun si 
mem, kun pozitivaj rilatoj kaj valoroj, kiun ili 
povu kunpreni al ilia plenkreskula vivo kaj 
por ke ili neniam volu detrui tiun ĉi mondon. 
4. "Belo Savos la Mondon"  
 Ni organizas en Uzbekistano 
ekspoziciojn de eksterlandaj pentristoj kaj de 
samarkandaj artistoj eksterlande. En tiuj ĉi 
ekspozicioj estas demonstrataj pentraĵoj kaj 
aliaj artaĵoj, malkovrantajn belon de la 
naturo, belon de amikeco, belon de amo, 
belon de kreado, belon de paco inter nacioj. 
Parto de tiuj ĉi artaĵoj estas en la konstanta 
muzea ekspozicio, ni okazigis personajn 
ekspoziciojn de artistoj el Francio, Anglio kaj 
Germanio. Sed verŝajne la plej hela elmontro 
de la projekto fariĝis okazigo (en 
Samarkando) de la internacia konferenco de 
artistoj "Belo Savos la Mondon" kaj de la 
internacia ekspozicio "Arto kaj 
Belo" (kunlabore kun la Asocio Artistoj por 
Paco), dediĉitaj al la 10-jariĝo de nia muzeo. 
Longtempa celo estas fondo de la Internacia 
Arta Galerio "Belo Savos la Mondon" en 
Samarkando. 
5. "La Mondo Tra la Okuloj de 
Handikapitaj Infanoj"  
 Tiu ĉi projekto celas organizon de la 
internaciaj artaj ekspozicioj de la infanoj kun 
limigitaj fizikaj aŭ  mensaj malordoj, viktimoj 
de malsanoj, perforto, krimoj, militoj, 
poluciita medio kaj aliaj kataklismoj. Ni 
volas ne nur demonstri en Samarkando kaj en 
aliaj urboj de Uzbekistano iliajn kreajn 
kapablojn, fantazion kaj inspiron, sed ankaŭ 
grandan spiriton de tiuj ĉi knaboj kaj 
knabinoj, iliajn sentojn, revojn, strebojn, 
vizion de la pli bona mondo tra ilia kreado. 
6. "La Mondo de Ridetoj"  
 Ni preparas la tutmondan kolekton de 
ridetoj kaj invitas vin ekrideti kun ni, vin, 
viajn parencojn, amikojn, kolegojn, 
najbarojn, hejmbestojn kaj ĉiujn vivantajn 
estaĵojn sur la Tero. Tio povas esti ĉiuspecaj 
ajnformaj ridetoj, je via propra elekto (fotoj, 
pentraĵoj, desegnaĵoj, gravuroj, karikaturoj, 
komputilaj grafikaĵoj, poemoj, anekdotoj 
ktp). La aĝo de ridetontaj partoprenantoj kaj 
kvanto / dimensio de sendataj materialoj 
estas NELIMIGITAJ. Dum proksima tempo 
en la muzeo estos malfermita speciala 
Internacia Halo de Ridetoj. Do, komencu 
rideti plejeble baldaŭ, hodiaŭ, ĝuste nun... 
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7. Klubo de Internacia Amikeco 
"Esperanto"  
 Tiu ĉi klubo funkcias ĉe la muzeo por 
popularigo kaj utiligo de la internacia lingvo 
Esperanto kiel efektiva neutra rimedo de la 
internacia komunikado kaj kiel grava 
instrumento de pacedukado. Aktivuloj de la 
muzeo preparis kaj eldonis la unuan 
uzbeklingvan E-studlibron. La klubo 
"Esperanto" ankaŭ inkluzivas plumamikan 
servon asistantan al infanoj kaj plenkreskuloj 
de diversaj landoj establi senperajn 
reciprokajn kontaktojn, kiuj pli bone ol io 
kontribuas al interkompreniĝo, amikeco kaj 
paco sur nia planedo. Tiucele estas planate 
eldoni internacian gazeton de la plumamikoj. 
8. "Granda Silka Vojo" 
La muzeo strebas per siaj rimedoj de la 
popola diplomatio revivigi la tradiciojn de la 
Granda Silka Vojo, evoluigi kulturajn 
interŝanĝojn, internacian turismon, establi 
partnerecajn ligojn kaj kunlaboron inter lokaj 
kaj eksterlandaj entreprenistoj kaj specialistoj 
en diversaj sferoj.  
9. "Samarkando en Ĉiuj Kontinentoj" 
Nia hejmurbo estas parto de la Monda 
Heredaĵo de UNESKO. Ni kolektas 
ĈIUSPECAJN materialojn (leterojn, 
vojaĝrakontojn, gazetartikolojn, librojn, 
broŝurojn, poemojn, kantojn, fotojn, 
desegnaĵojn, dokumentojn ktp) pri 
Uzbekistano kaj Samarkando. Fakte, CHION 
AJN pri la temo, inkluzive fotojn de startoj, 
vendejoj,  restoracioj,  hoteloj, komunumoj, 
kompanioj, varoj ktp estos tre bonvena. Ĉiuj 
senditaĵoj estos eksponataj en la speciala 
ekspozicio en la muzeo. Ni ankaŭ publikigos 
la plej interesajn materialojn en nialanda 
gazetaro. 
 
Perspektivoj de evoluo de la muzeo 
Dum pasintaj jaroj la muzeo pruvis sian 
vivkapablon kiel neordinara muzeo de la 
nova tipo, ne havanta analogiojn en la landoj 
de KSS kaj Baltio. Tamen necesas agnoski, 
ke pro la manko de respektiva materia-

teknika bazo, ties grandagaj potencialaj ebloj 
estas ankoraŭ ne plene utiligataj. Ni iom 
ekrevu. La futuron de la muzeo ni volus vidi 
kiel multfunkcian, ekipitan per ĉio necesa, 
Internacia Paccentro, laŭeble konstruita laŭ  
speciala projekto - kun kelkaj haloj por 
konstanta ekspozicio, aparta lokalo por 
provizoraj ekspozicioj, galerioj "Autografo 
de Paco", "Belo Savos la Mondon", "La 
Mondo Tra la Okuloj de Infanoj", Internacia 
Halo de Ridetoj kaj ĉambro de pacaj kreivaj 
ludiloj,  negranda konferencejo por okazigo 
de renkontiĝoj, prelegoj, seminarioj kaj kreaj 
metiejoj, por demonstro de slajdoj, kino- kaj 
video-filmoj; biblioteko, arkivo, ĉambro por 
malstreĉiĝo kaj interna paciĝo, malgranda 
komputila centro kun modernaj komunikiloj 
kun la tuta mondo kaj eĉ mini-hotelo por 
volontulaj helpantoj alvenontaj ĉi-tien el 
diversaj landoj. Sur la planko estas muntita 
grandega mondmapo, ĉirkaŭe troveblas floroj 
kaj dekoraciaj plantoj el multaj anguletoj de 
la terglobo, mallaŭte sonas agrabla muziko, 
voĉoj de naturo, kvazaŭ kun ni parolas la 
planedo Tero mem...  
Sed evidente ĉio-ĉi estas el la sfero de revoj. 
Kvankam, kiel oni diras, ke ĉio komenciĝas 
ekde la revo. Kaj kiu scias, povas esti iam tio 
efektiviĝos... 
 La tuta aktivado de la muzeo plejparte 
baziĝas sur la volontula laboro de ties 
aktivuloj kaj helpo de amikoj tra la tuta 
mondo, kiujn ni konsideras plenrajtaj 
"akciuloj" de la muzeo. Se vi kaj viaj amikoj 
dividas kun ni niajn strebojn kaj volas subteni 
la muzeon, via helpo estos dankeme 
akceptita. Nuntempe estas organizata la 
Societo de amikoj de la Internacia Muzeo de 
Paco kaj Solidaro kiel grupo de subteno de 
niaj iniciatoj. Kaj kompreneble, ni ĉiam tre 
ĝojos akcepti vin kaj viajn amikojn en 
antikva kaj eterne juna Samarkando kaj en 
nia Pacmuzeo. Bonvenon! 
 
Niaj koordinatoj 
Poŝta adreso: 
Internacia Muzeo de Paco kaj Solidaro 
P.O. Box 76, UZ-703000 Samarkand 
Respubliko Uzbekistano. 
Kontakta telefono/ fakso: +998 (662) 33 17 53. 
Retpoŝto: imps@rol.uz (kutime por mesaĝoj en simpla 
TEKSTA (.txt) formato, SEN suplementoj). 
Interreto: 
http://www.aliaflanko.de/urbo/samarkand/muzeo.html 
http://www.civilsoc.org/nisorgs/uzbek/peacemsm.htm 
http://www.aliaflanko.de/urbo/samarkand/
samarkand.html 
http://peace.museum.com 
http://satamikarohm.free.fr/esperanto/iniciatoj/
samarkando.html  
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Rio-de-Ĵanejro 
  Tiu bela, moderna kaj vigla ĉefurbo de ŝtato Rio-de-Ĵanejro kun 5,880,544 
loĝantoj situas ĉe la golfeto Guanabara inter la montaro kaj la atlantika oceano. Tre 
grava kultura, komerca, turisma kaj industria centro prezentas belajn placojn,  
parkojn kaj avenuojn.  
 La plej interesaj vidindaĵoj estas: Korkovado kun la bela statuo de Kristo, 
superreganta la urbon, kaj Pão de Açucar kun rava panoramo de Rio-de-Ĵanejro. 
 Kopakabano, Ipanemo, Leblono kaj Barra de Tiĵuko estas la fame konataj kaj vere 
allogaj plaĝoj de la urbo. 
  Aliaj nepraj vidindaĵoj estas la centro, la kvartalo Glorio, Flamengo, Botafogo, 
Tiĵuko kaj en la golfeto Guanabara, la romantika insulo Paketo (Paketá). 
  En la urbo troviĝas bonaj teatroj, kinejoj kaj kunvenejoj por ĉiuj kiuj ŝatas 
vesperdistraĵojn. Tie funkcias tri modernaj universitatoj. Ponto Prezidanto Costa e 
Silva, longa je 14500 metrojn ligas Rio-de-Ĵanejro al Niterojo kaj estas majesta 
verko de brazila inĝenierarto. 
  Tre bela, kolorema kaj popola festo estas la karnavalo en Rio-de-Ĵanejro. La 
Esperanto-movado pli kaj pli vigliĝas en AERĴ, Kooperativo de Esperantistoj,  
Societo Vladimir Lorens. La brazilanoj kiuj loĝas kaj naskiĝis en Rio estas 
kariokaj. Koncize kion ni volas aludi pri Rio-de-Ĵanejro estas “la mirinda urbo”. 
 

D-ro Helio F Aderne, Brazilo 
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”Tus” estas urbo en la provinco Ĥorasano 
kaj situas 30 km-jn nordokcidente de 
Maŝhado. 
 La situo estas 36˚28΄ norde kaj 59˚31΄ 
orient-longe de Grenviĉa meridiano. 
La remparo de malnova Tuso malgraŭ 
eroziego ankoraŭ bone montras ĉirkaŭaĵon 
de la urbo. Laŭ du vojoj eblas alveni 
Tuson de Maŝhado, la malnova vojo  
Maŝhado-Guĉano kaj la nova vojo ĉe kiu 
ekzistas multaj historiaj monumentoj kaj 
konstruaĵoj. El Tuso oni povas atingi al 
vilaĝoj kiuj havas kulturajn rilatojn kaj 
komunikajn mitojn kun maŭzoleo de 
Ferdoŭsio kaj lia fama libro “Ŝahname”. 
Oriente de Tus-remparo estas vojo 
direktita al “Paĵ” naskiĝvilaĝo  de 
Ferdoŭsio. Historia turo “Afangan” 
troveblas dum ĉi tiu vojo, alirante oni 
atingos la monumenton de “Ĥaĝe Rabi” 
kaj fine al Maŝhado.  
Okcidente de la remparo ĉe alia vojeto oni 
povos vizit i la fonton “Gilas (ĉerizo)”. Tiu 
fonto estas la loko kaj bordo kie okazis iuj 
malnovaj iranaj fabeloj kaj dum pasinto 
Tuso ricevis akvon de ĝi. 
 La menciita urbo famkonate lokas en 
historio kaj mito de Irano kaj laŭ iuj 
skribaĵoj, Ĝamŝid Piŝdadi (reĝo el 
Piŝdadidoj, legu la numeron: 10 p: 5, 9) 
ordonis ĝin konstrui. Kiam la urbo ruiniĝis 
“Tus Nozar” refaris kaj nomis la  novan 
urbon laŭ sia persona nomo. 
 En Ŝahnameo oni legas ke (reĝo) 
Kejĥosro donacis  ĉi tiun urbon al Tus la 
filo de Nozar kaj Kejkavuso (alia reĝo) 
kaŝis trezoron nome “Arus (bofilino) en 
ĝin. Kiam li estis forpasinta, rekomendis 
tiun trezoron doni al “Zal, Giv, kaj Rostam 
(la herooj de la libro)”. 
 Dum Sasanida imperio  Tuso estis el la 

plej gravaj regionoj  kaj eĉ havis ian 
specialan limgardiston nome”Konarang”. 
Ankoraŭ ne estas difinite kial Tuso 
detruiĝis de post fino de la tria jarcento de 
Islamo en Irano, ĉar Ŝahid Balĥi (poeto) 
en siaj poemoj memorigas pri ĝia ruiniĝo 
dum la fino de la 3a kaj la komenco de 4a 
lunhiĝria jarcento. 
 Ĝis la fino de 4a jarcento la granda 
parto de Irano estis nomata “Tus” havante 
4 urbojn, “Taberan, Radekan, Nogan kaj 
Torgabez”. Ĉi vasta parto situis inter du 
montaroj Hezar masĝed (mil moskeoj) 
kaj Binalud en la nordo kaj la sudo de 
Irano. Sed nun la nova Tuso kie kuŝas 
maŭzoleo de Ferdoŭsio estas tiu malnova 
Taberano. Radekano ankoraŭ estas granda 
vilaĝo en kiu la historia Radekan-Turo 
okulfrapas. Kaj Torgabezo hodiaŭ estas 
Torgabe plus Nogano ankaŭ vizitindas en 
Maŝhado. 
 Tuso en la mezo de la 6-a jarcento pro 
atako de Gazanavidoj detruiĝis kaj en la 
komenco de la 7a Ĝalal-ed-din Miranŝah, 
kruela filo de Tejmuro tiel ru inigis  Tuson 

Tuso 

La memoraĵo de mitoj “Ferdoŭsio kaj Ŝahnameo” 
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ke ne plu restis eĉ unu vilaĝeto. Ŝahroĥ  
Tejmuri kaj liaj anstataŭuloj klopodis  
rekonstrui ĝin sed preskaŭ vane, la  tre 
grava problemo estis pro akvo. Renversigi 
la akvon de Gilas aŭ Golasb-fonto el Tuso 
al Maŝhado en la 9a jarcento okazis per 
“Aliŝir Navai” kaj atakoj de Ŝibak-Ĥano el 
uzbekoj dum jaroj 913- 915 lunhiĝriaj, 
malgraŭ tio ke li poste volis rekompensi 
sed ne trovis tempon kaj mortis. Forlasita 
Tuso sen iu registro, sen akvo pli kaj pli 
detruiĝis. 
 Sed maŭzoleo de Ferdoŭsio rolis kiel 
fortiga povo. Ferdoŭsio irana epopea poeto 
kiu dum 30 jaroj gardis persan lingvon kaj 
ne permesis forgesiĝi la  nomo de Tuso. La 
vizitantoj kaj liaj dankemuloj ĉiam venis 
kaj venos al li. Do estas dirinde Tuso en 
nuna periodo estas grava nur pro kar-
memoro de sia famekonata  
literatura trezoro Ferdoŭsio. La maŭzoleo 
en remparo  de malnova Tuso situas en 
vasta ĝardeno  kies parto apartenis al la 
poeto mem. Kial oni Ferdoŭsion 
entombigis en lia viv-loko, estas historia 
aventuro pri kio rakontas Nezami Aruzi en 
jaro 510 kiam venas al Tuso. 
 La maŭzoleo en la  jaro 1313 sunhiĝria 
(1934) per Asocio de Naciaj monumentoj 
estas konstruita kiam samtempis kun 
jarmila naskiĝdato de la granda poeto. Ĝi 

inaŭguriĝis al  pli ol cent sciencistoj, 
orientalistoj kaj poetoj de Irano kaj aliaj 
landoj.  
 La arkitekturo estas kiel Persepolo. 
Molaj malsupraj tavoloj de la tero kaŭzis 
iom subfleksiĝon de la konstruaĵo kaj 
aliflanke la interna parto de maŭzoleo por 
vizitantoj ne estis sufiĉa, do ĝi fermiĝis en 
1343 sunhiĝria (1964) kaj post 4 jaraj 
riparadoj laŭ sama stilo kaj arkitekturo, la 
pordoj malfermiĝis al entuziasmo de sia 
vizitantoj. 
 La nova konstruaĵo estas unu kaj duon 
etaĝa kies skeleto estas el ferbetono kaj la 
fasado el tiu Ĥalaĝ-ŝtono de Maŝhado kiu 
estis uzita en unua konstruaĵo. 
Ankaŭ novan bulvardon de envena vojo de 
Tuso ĝis la ĝardeno de la maŭzoleo 
samtempe vojfariĝis, subkies eble la 
restaĵoj de la malnova Tuso (Taberano) 
povas ekzisti. 
La aliaj vidindaĵoj de Tuso estas: 
- Malnova remparo aŭ Tus-citadelo. 
- Harunia monumeto. 
- Historiaj pontoj de Kaŝf-rivero. 
- Tur-forma maŭzoleo. 
- La pordegoj de Tuso inkluzive: Rudbar, 
Marv, okcidenta kaj nordorienta pordegoj. 
- “Paĵ” naskiĝvilaĝo de Ferdoŭsio. 
- Turo Afangan. 
- Gilas fonto. 

Fotoj de maǔzoleo de Ferdoǔsio en la historia urbo Tuso 
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personoj   
Abbasi. Saed n-ro: 9 p: 20 
Abedian. Raana n-ro: 1 p: 9/ n-ro: 2 p: 

11 
Ahmad Nia. Ŝirin n-ro: 4 p: 3, 4 / n-ro: 5 

p: 11 / n-ro: 6 p: 18 / n-
ro: 7 p: 9 / n-ro: 10 p: 
29 

Aĥteh. Gasem n-ro: 9 p: 13 
Akerlund. Ann-
louise 

n-ro: 1 p: 7 

Aleksandro la 
granda 

n-ro: 10 p: 10 

Alizadeh. Hosejn n-ro: 8 p: 18 / n-ro: 10 
p: 24 

Arakelijan. Karine n-ro: 10 p: 21 

Attar Nejŝaburi. 
Farid-od-din 

n-ro: 8 p: 9 

Azarhushang. 
Gholam Reza 

n-ro: 2 p: 4, 5 / n-ro: 6 
p: 23 / n-ro: 10 p: 29 

Bahmean Reĝo n-ro: 4 p: 5 

Baranowicz. 
Halina 

n-ro: 2 p: 3 

Bastani. Ŝima n-ro: 10 p: 9 

Borhani. Said n-ro: 6 p: 17 / n-ro: 10 
p: 3, 29 

Camus. Albert n-ro: 10 p: 13 

Corsetti. Renato n-ro: 1 p: 3 / n-ro: 4 p: 
34 

Dolatŝahi. Ali 
Reza 

n-ro: 2 p: 3 / n-ro: 2 p: 
7 

Durono. F.V n-ro: 2 p: 4 

Durwael. Ivo n-ro: 9 p: 24 
Ebrahimpur. 
Najjere (Lumina) 

n-ro: 4 p: 32 / n-ro: 7 p: 
29 / n-ro: 9 p: 20 / n-ro: 
10 p: 24, 26 

Elbakjan. Lida n-ro: 10 p: 21 
Emrani. Simin n-ro: 1 p: 14 / n-ro: 4 p: 

32 / n-ro: 7 p: 4, 7 / n-
ro: 9 p: 22 / n-ro: 10 p: 
3, 29 

Fahmi. M n-ro: 2 p: 10 / n-ro: 3 p: 
9 / n-ro: 5 p: 21 / n-ro: 
7 p: 19 / n-ro: 8 p: 9, 
24 / n-ro: 9 p: 17 / n-ro: 
10 p: 27, 28 

Ferdoŭsio. 
Abolghasem 

n-ro: 2 p: 9 / n-ro: 3 p: 
8 / n-ro: 4 p: 5 / n-ro: 
10 p: 19 

Ĝalali. Biĵan n-ro: 2 p: 6 

Ĝamŝid (reĝo) n-ro: 10 p: 5, 9 

Gasemi. Reza n-ro: 10 p: 13 

Gurgen. Sevak n-ro: 10 p: 20 
Habibpur. M. P. n-ro: 3 p: 6,7 / n-ro: 10 

p: 21 
Hafezo n-ro: 3 p: 8 / n-ro: 9 p: 

6 
Ĥajjam. Omar n-ro: 8 p: 17 / n-ro: 10 

p: 9 
Ĥejrĥah- Vatan. 
Nasim 

n-ro: 2 p: 10 

Hiroyuki. Takashi n-ro: 2 p: 4 
Hosejni. Mehrzad n-ro: 8 p: 24 / n-ro: 9 p: 

24 
Ibne-Haŭgal n-ro: 4 p: 5 

Kabiri. Hamid Reza n-ro: 6 p: 20 

Kajjam. Omar Ref al Ĥajjam 

Kapista. Tereza n-ro: 7 p: 25 / n-ro: 8 
p: 10 / n-ro: 9 p: 25 

Karam Neĵad. 
Anahita 

n-ro: 6 p: 20 

Karimi. Azar 
(Zahra) 

n-ro: 2  p: 4 / n-ro: 3 
p: 10 n-ro: 10 p: 29 

Karimi. Diana n-ro: 6 p: 22 / n-ro: 
10 p: 29 

Karimi. Mehdi n-ro: 6 p: 7 

Kenzaburo. De oe n-ro: 2 p: 4 

Khey r khah. Reza n-ro: 2 p: 4 / n-ro: 4 
p: 13 

Kosari. Ali n-ro: 10 p: 5 

Lins. Ulrich n-ro: 2 p: 3 

Mahbub. Asad n-ro: 4 p: 5 / n-ro: 5 
p: 2 / n-ro: 6 p: 2, 15 / 
n-ro: 7 p: 21 / n-ro: 8 
p: 13 / n-ro: 9 p: 3 / n
-ro: 10 p: 13 

Maĥmalbaf. Mohsen n-ro: 3 p: 3 / n-ro: 7 
p: 7, 8 

Mamduhi. Ahmad 
Reza 

n-ro: 3 p: 5 / n-ro: 4 
p: 8 / n-ro: 5 p: 4, 7 / 
n-ro: 6 p: 14, 24 / n-
ro: 7 p: 2, 12 / n-ro: 8 
p: 6, 25 / n-ro: 9 p: 9 / 
n-ro: 10 p: 29 

Mamduhi. Behĝat n-ro: 7 p: 11 / n-ro: 8 
p: 17 

Manuĉehrio n-ro: 3 p: 8 

Marcoval. Joaquim n-ro: 3 p: 13 

Markarian. Martin n-ro: 6 p: 16 

Masayuki. Saionji n-ro: 2 p: 4 

Melnikov. 
Aleksandr. S 

n-ro: 5 p: 16 

Michiko.Ta kaoka n-ro: 4 p: 13 

Miler. Artur n-ro: 2 p: 4 

Mirbagian. Morteza n-ro: 1 p: 8 / n-ro: 3 
p: 2 / n-ro: 4 p: 2 / n-
ro: 5 p: 2 / n-ro: 8 p: 
2 / n-ro: 9 p: 2 / n-ro: 
10 p: 2 

Mohammadi. 
Rostam 

n-ro: 6 p: 21 

Mohebali. Homejra n-ro: 10 p: 28 

Molnar. Deferenc n-ro: 2 p: 4 

Mosaddeg. Hamid n-ro: 9 p: 20 

Musavizadeh. Lej la n-ro: 8 p: 24 
N. Maĝd. Fariba n-ro: 1 p: 2 / n-ro: 3 

p: 2 / n-ro: 6 p: 13 / n
-ro: 7 p: 4, 8 / n-ro: 8 
p: 5 / n-ro: 9 p: 23 / n
-ro: 10 p: 29 

Nezamio n-ro: 3 p: 8 

Nimajuŝiĝ n-ro: 8 p: 3 

Pakravan n-ro: 2 p: 9 

Pandĥahi. Tahere n-ro: 8 p: 24 

Partovi Nia. Vahid n-ro: 10 p: 29 
Phillipson. Robert n-ro: 1 p: 3 
Platteau. R n-ro: 10 p: 18 
Privat. Edmond n-ro: 2 p: 3 
Purdehgan. Ali n-ro: 10 p: 25 
Raŝidi. Hejdar n-ro: 5 p: 3, 10 / n-ro: 

10 p: 25 
Rudakio n-ro: 3 p: 8 
Sadio n-ro: 3 p: 8 / n-ro: 5 

p: 10 / n-ro: 6 p: 3, 
19 / n-ro: 7 p: 18 / n-
ro: 8 p: 21 / n-ro: 9 p: 
21 / n-ro: 10 p: 22 

ŝafii. Hamze n-ro: 5 p: 2, 22 / n-ro: 
8 p: 29 / n-ro: 9 p: 18, 
29 / n-ro: 10 p: 8, 29 

Sahebzamani 
(MHSZ) 

n-ro: 10 p: 3 

Sajjadpur. Kejhan n-ro: 1 p: 4, 5 / n-ro: 
2 p: 2 / n-ro: 3 p: 8 / n
-ro: 4 p: 12 / n-ro: 5 
p: 10 / n-ro: 6 p: 3, 
19 / n-ro: 7 p: 3, 17, 
18 / n-ro: 8 p: 18, 20, 
21 / n-ro: 9 p: 6, 7, 
12, 21 / n-ro: 10 p: 2, 
4, 19, 29 

ŝamlu. Ahmad n-ro: 9 p: 29 

ŝapur. Parviz n-ro: 8 p: 17 

Sardari. Said n-ro: 10 p: 3 

ŝariati. Nafise n-ro: 10 p: 29 

Sepehri. Sohrab n-ro: 4 p: 8 

ŝelstajn. Silvester n-ro: 2 p: 4 

Sku tnabb- Kangas. 
Tove 

n-ro: 1 p: 3 

Solat. Nazi n-ro: 4 p: 32 / n-ro: 6 
p: 7, 12, 21 / n-ro: 7 
p: 4 

Torabi. M.R n-ro: 5 p: 23 / n-ro: 7 
p: 4 / n-ro: 8 p: 3 / n-
ro: 10 p: 21, 29 

Vahidi. Hosejn n-ro: 1 p: 14 
Valla. Marie n-ro: 5 p: 14 
Vindschadier. Brian n-ro: 3 p: 2 
Vinyals. Manel n-ro: 3 p: 13 
Waringhien. Gaston n-ro: 10 p: 9 
Westermayer. 
Manfred 

n-ro: 2 p: 8 

Zakrzewsi. Adam n-ro: 2 p: 3 
Zokzi. Abdol-
Rahman 

n-ro: 6 p: 23 / n-ro: 7 
p: 4, 5 

Zolfagar Nia. Golam n-ro: 10 p: 25 

Indekso de la 1-a ĝis la 10-a numero 

organizoj 
AFESPO n-ro:10 p:29  
Akademio de Sciencoj  de Armenio n-ro:10 
p:20 
Armenia E-a Asocio (AEA) n-ro:10 p: 21 
Ferdoŭsi Universitato n-ro:10 p:29 
IJK n-ro:1 p: 4 
ILEI n-ro:10 p: 3 
Irana E-o Asocio (IREA) n-ro:10 p: 3, 29 
Irana E-o Centro n-ro:1 p: 4  
Irana verkista asocio (IVA) n-ro:2 p:4  
IREJO n-ro:1 p: 4 / n -ro:4 p:32, 34 / n -ro:10 
p: 3, 29 
IRLEI (Irana ligo de e-aj  instruistoj) n-ro:10 
p:3, 29 

28 

Indekso / نمايه 


